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Dekle s 
harmoniko
Jeseničanka Patricija Rajković 
bo sredi junija sodelovala na 
polfinalnem izboru za 
letošnjo najlepšo Slovenko.
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Pet tekačev,  
en izziv
Pet članov Tekaške skupine 
Jesenice je v enem dnevu 
obkrožilo občino: 
enainpetdeset kilometrov, štiri 
tisoč višinskih metrov, 
dvanajst ur teka in hoje.
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OBČINSKE NOVICE

Brezplačni prevozi za 
starejše sredi junija
Predvidoma 15. junija bo 
tudi v jeseniški občini zaživel 
projekt Prostofer.
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OBČINSKE NOVICE

Parkiranje, odpadki, 
vandalizem ...
Zaradi pomanjkanja parkir-
nih mest je veliko nedovolje-
nega parkiranja, pri čemer se 
redarji redno srečujejo z ne-
godovanjem občanov. 
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KULTURA

Sava združuje
Gornjesavski muzej Jesenice 
sodeluje v skupnem projektu 
treh slovenskih muzejev, ki 
imajo v imenu Savo. Pripra-
vili bodo skupno razstavo, ki 
bo na Jesenicah na ogled 
leta 2022.
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ZANIMIVOSTI

Z nasmehom 
pričakujeta goste ...
O tem, kako so izbruh epide-
mije, zaprtje mej in upad tu-
rizma vplivali na poslovanje, 
smo se pogovarjali z gostin-
ko Ajdo Knific in taksistom 
Robertom Hribarjem.
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Urša Peternel

Prvega junija so v skladu s 
sproščanjem ukrepov za za-
jezitev epidemije ponovno 
začeli voziti tudi avtobusi v 
mestnem prometu (med-
krajevni avtobusni promet 
in šolski prevozi delujejo že 
od 11. maja). Kot so sporoči-
li z Občine Jesenice, se ve-
ljavnost že kupljenih me-
sečnih vozovnic za mesec 
marec avtomatsko podaljša 
do konca junija.

Tako vozniki kot potniki mo-
rajo ob uporabi avtobusnega 
prevoza upoštevati navodila 
in priporočila NIJZ. To po-
meni, da lahko prevoz 
uporab ljajo le zdrave osebe, 
ki morajo paziti na priporoče-

no medsebojno razdaljo, pred 
in po vstopu morajo uporabiti 
razkužilo za roke, ki je name-
ščeno pri srednjih vratih, v 
avtobusu pa morajo tako po-
tniki kot voznik uporabljati 
maske. Ker med voznikom in 
potniki neposredni stik ni do-
voljen, je vstop v avtobus mo-
žen le pri srednjih vratih, na-
kup vozovnic pa v avtobusu 
ni možen. Te morajo potniki 

kupiti v predprodaji v poslo-
valnici Arrive Slovenija na 
Cesti maršala Tita 18 (poleg 
TIC Jesenice). Družba Arriva 
Slovenija pri tem pojasnjuje, 
da lahko potniki kupijo me-
sečne vozovnice, kuponske 
vozovnice za več voženj ali 
vozovnice zgolj za eno vožnjo 
za točno odločen dan. 
"Potnike vljudno pozivamo, 
naj nakup vstopnic opravijo 

pravočasno. Ob vstopu pri 
srednjih vratih avtobusa je 
nameščen brezstični čita-
lec. Potnik mora mesečno 
in kuponsko vozovnico re-
gistrirati, s tem pa postane 
vozovnica veljaven prevozni 
dokument. Vozovnico za 
eno vožnjo mora potnik za 
primer kontrole hraniti do 
konca vožnje," so pojasnili 
v Arrivi.  

Avtobusi v mestnem 
prometu spet vozijo
Obvezna je uporaba zaščitnih mask, upoštevanje medsebojne razdalje in razkuževanje rok. Veljavnost 
že kupljenih mesečnih vozovnic za marec se podaljšuje do konca junija.

Avtobusi mestnega prometa na Jesenicah ponovno vozijo po običajnem voznem redu.

Vstop v avtobus je 
možen le pri srednjih 
vratih, nakup vozovnic 
pa v avtobusu ni 
možen. Te morajo 
potniki kupiti v 
predprodaji v 
poslovalnici Arrive 
Slovenija.

Urša Peternel

Tržnica Jesenice ponovno 
obratuje po tržnem redu, ki 
je bil uveljavljen pred uved-
bo ukrepov, povezanih s 
preprečevanjem širjenja co-
vida-19. Od sredine maja so 
namreč spet lahko odprte 
vse trgovine, ne glede na vr-
sto blaga, ki ga prodajajo, in 
ne glede na prodajno površi-
no, prav tako za ranljive sku-
pine ni več omejitve ur v 
delovnem času trgovine.
Tržnica tako obratuje tako, 
kot je obratovala pred uvedbo 
ukrepov, prodajalci so se vr-
nili na prodajna mesta, ki so 

jih imeli prej, torej v pokriti 
del tržnice in na prostor pred 
tržnico na severni strani 
objekta. Ni več preprečevanja 
dostopa do prodajnih povr-
šin s trakovi in usmerjevalni-
mi tablami, obhoda redarske 
službe in nadzora pripadni-
ka Civilne zaščite.
Obiskovalci tržnice pa mo-
rajo še vedno upoštevati in 
izvajati vsa navodila in pri-
poročila, ki jih je sprejel Na-
cionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ), zlasti pa no-
siti zaščitne maske, upošte-
vati fizično razdaljo najmanj  
1,5 metra in si razkužiti roke 
pred vstopom na tržnico.

Tržnica deluje tako 
kot pred epidemijo
Na tržnici je ponovno dovoljena prodaja vsega 
blaga, odprt je tudi pokriti del tržnice, trakov in 
usmerjevalnih tabel ni več.

Urša Peternel

Prvega junija so v jeseniški 
občini ponovno odprli otro-
ška igrala. Ob tem so na Ob-
čini Jesenice starše in otroke 
pozvali, naj ob obisku otro-
škega igrišča pazijo na svoje 
zdravje in zdravje drugih. 
Na igrišču se lahko igrajo le 
zdravi otroci, zdravi morajo 

biti tudi njihovi spremljeval-
ci. Pred prihodom na igrišče 
in pred izhodom iz njega si 
je treba razkužiti roke, za 
razkužila poskrbijo obisko-
valci sami. Ohranjati je tre-
ba socialno distanco z ostali-
mi obiskovalci. Igrišča so 
namenjena otrokom do 12. 
leta starosti v spremstvu 
skrbnikov.

Otroška igrala so odprta

Urša Peternel

Turistični informacijski cen-
ter (TIC) Jesenice, ki ima 
prostore nasproti železniške 
postaje, je spet odprl svoja 
vrata. Po besedah vodje Nene 
Koljanin v pisarni obiskoval-
cem različne informacije po-
sredujejo med tednom od 8. 
do 16. ure in ob sobotah od 
10. do 16. ure. Na voljo so 

različna promocijska gradiva 
o kulturnih, naravnih in dru-
gih znamenitostih, karte o 
planinskih poteh, informaci-
je o nastanitvenih možnostih 
in spominki z motivi Jesenic 
in okolice. 
Prvi obiskovalci po ponov-
nem odprtju so predvsem 
pohodniki, ki želijo infor-
macije o planinskih poteh 
in cvetenju narcis na Golici.   

TIC Jesenice je spet 
odprl svoja vrata
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Urša Peternel

Občina Jesenice na osnovi 
Odloka o dodeljevanju sred-
stev za izobraževanje v obči-
ni Jesenice že vrsto let dode-
ljuje denarno pomoč za izre-
dni študij in druge oblike 
izobraževanja. Doslej so 
pomoč lahko pridobile fizič-
ne osebe s stalnim prebivali-

ščem v občini Jesenice, ki so 
zaposlene v javnem zavodu s 
sedežem v občini Jesenice, 
izobraževanje posameznika 
pa je moralo biti v interesu 
delodajalca. Zdaj pa so na 
Občini Jesenice pripravili 
predlog sprememb odloka, s 
katerimi želijo razširiti krog 
upravičencev do prejema 
denarne pomoči za izredni 

študij in druge oblike izobra-
ževanja in usposabljanja. Na 
ta način posledično želijo 
dvigniti tudi izobrazbeno 
strukturo občanov. Po pred-
logu – v prvi obravnavi so ga 
obravnavali in sprejeli jeseni-
ški občinski svetniki na zad-
nji seji – bodo črtali določbo, 
da mora imeti javni zavod 
sedež na območju občine 

Jesenice ter da mora biti izo-
braževanje v interesu deloda-
jalca. Namesto tega se bodo 
upravičenci po novem mora-
li izkazati s potrdilom delo-
dajalca, da je izobraževanje 
povezano z delom, ki ga 
opravljajo v javnem zavodu. 
Občinski svetniki bodo odlok 
dokončno potrjevali na eni 
od prihodnjih sej.

Več upravičencev do pomoči za izredni študij

Več kot dva meseca smo 
večino pozornosti posvečali 
vprašanjem, ki so se odpira-
la ob pojavu koronavirusa. 
Tematika je bila zelo pose-
bna, saj smo se vsi prvič 
srečali s takšnim virusom 
in prvič se je zgodilo, da 
smo zaradi neke zunanje 
(zdravstvene) grožnje pre-
cej spremenili svoja življe-
nja in ravnanja ter morda 
celo spremenili navade. 
Zdaj je koronavirus v zdrav-
stvenem smislu v Sloveniji 
pod kontrolo, k čemur smo 
pripomogli vsi skupaj. Ob 
tem spoznanju se lahko 
veselimo.
Iz tega smo se lahko tudi 
veliko naučili, pridobili nove 
izkušnje in prepričan sem, 
da se življenje še nekaj časa 
ne bo povsem vrnilo v nek-
danje tirnice, čeprav se 
ukrepi pristojnih institucij 
že rahljajo in se marsikdo že 
veseli prihajajočega poletja. 
Več pozornosti pri stikih z 
drugimi ljudmi bo ostalo, 
bolj pazljivi bomo pri zago-
tavljanju medsebojne razda-
lje, bolj bomo spoštovali 
higienska priporočila, tudi 
uporaba zaščitnih mask nas 
bo najbrž še spremljala.

Čeprav se v tem obdobju 
življenje ni povsem ustavilo, 
pa je bila naša pozornost 
usmerjena h koronavirusu 
in smo bili manj pozorni na 
druge stvari v družabnem 
življenju, v lokalnem okolju, 
v državi. Ena od takšnih zelo 
pomembnih pridobitev za 
našo lokalno skupnost, ki bi 
bila lahko spregledana zara-
di koronavirusa, je zaključe-
na energetska sanacija 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja. Sanirana je bila namreč 
streha na šoli, ki sem jo obi-
skoval v času takoj po nje-
nem odprtju pred več kot 
štiridesetimi leti. Šola je 
skupaj z novo streho dobila 
nov fasadni ovoj, skupaj z 
zamenjanimi okni leta 2013 
pa je zdaj celovita energet-
ska sanacija šole, ki se je 
začela še v mandatu župana 
Tomaža Toma Mencingerja, 
skoraj povsem zaključena. 
Vse od izgradnje naprej tako 
velike in v energetskem smi-
slu tako pomembne investi-
cije šola še ni dočakala.
Zdaj je prenova šole konča-
na in lahko se veselimo 
pomembne pridobitve. 
Učenci in učitelji so spet 
vstopili v šolo – tokrat v pre-
novljeno šolo. Po dveh 
mesecih so učenci spet sedli 
v šolske klopi, srečali sošol-
ce in učitelje, s katerimi so 
se v zadnjem obdobju »sre-
čevali« le s pomočjo splet-
nih aplikacij.
V šoli so predvsem pridobili 
boljše pogoje za pouk in 
delo. S stališča proračuna 
lokalne skupnosti pa je 

pomemben predvsem stroš-
kovni vidik. Z izvedbo vseh 
ukrepov bo šola energetsko 
precej varčnejša, pokazali se 
bodo prihranki pri porabi 
energije. Ker bodo stroški 
energije nižji, bo mogoče 
prihranke nameniti za dru-
ge vsebine v občini.
Med večjimi potrebami v 
občini ostajajo še druge jav-
ne ustanove, ki so energet-
sko potratne. Na večje poso-
dobitve in energetske sana-
cije čakajo vrtci, Osnovna 
šola Poldeta Stražišarja, 
deloma tudi šola na Koroški 
Beli, knjižnica, gledališče, v 

slabem stanju in energetsko 
potraten je bazen Ukova, če 
naštejem le najbolj nujne 
investicije, ki nas še čakajo. 
Vrsta za sanacijske ukrepe 
je (pre)dolga, tako da bomo 
v prihodnje za te namene 
namenili še znatna sredstva. 
Dela na tem področju nam 
ne bo zmanjkalo še kar 
nekaj let.
Za zdaj smo zadovoljni, da 
smo iz evropskih kohezij-
skih sredstev pridobili sofi-
nanciranje energetske pre-
nove Vrtca Angelce Ocepek 
pri Osnovni šoli Toneta 
Čufarja. Za več kot en mili-
jon evrov vreden projekt 
sanacije smo pridobili 
350.000 evrov kohezijskih 
sredstev, kar predstavlja pri-
bližno eno tretjino. Delež 
sofinanciranja energetskih 
projektov iz evropskih virov 
se je v zadnjih letih sicer 
precej znižal. Menjava oken 
na Osnovi šoli Toneta Čufar-
ja v letu 2013 je občino stala 
slabih dvesto tisoč evrov, 
medtem ko smo za ta pro-
jekt iz kohezijskih virov pri-
dobili pol milijona evrov, 
torej več kot dve tretjini vseh 
sredstev.
Ne glede na zniževanje 
evropskega sofinanciranja 
sanacijskih projektov bomo 
takšno politiko nadaljevali. 
Na ta način namreč želimo 
otrokom (in s tem naši pri-
hodnosti) zagotoviti čim 
boljše pogoje za delo in živ-
ljenje. Potrpežljivi smo, to 
smo dokazali, zahtevni cilji 
pa za nas niso problem, 
ampak izziv.

Veselje v času 
korone

Urša Peternel

Največja investicija v jeseni-
ški občini ta čas je gradnja 
druge cevi predora Karavan-
ke. Rok za dokončanje del 
na slovenski strani predora 
je 62 mesecev, trajala naj bi 
torej do maja 2025. Investi-
tor je sicer država oziroma 
Dars, a gradbena dela bodo 
zagotovo vplivala tudi na 
lokalno skupnost. Zato je 
jeseniški župan Blaž Račič 
imenoval delovno skupino 
za spremljanje investicije, ki 
je zadnji torek v maju v pro-
storih Krajevne skupnosti 
Hrušica opravila prvi opera-
tivni sestanek. 
Na sestanku so kot predstav-
niki lokalne skupnosti sode-
lovali podžupan Miha 
Rebolj, direktor občinske 
uprave Gregor Hudrič in 
predsednik KS Hrušica 
Janez Marinčič. Poleg njih 
so bili prisotni še predstav-
niki Dars, DRI, izvajalca 
Cengiz Insaat in nadzora 
investicije. 
Predstavnika izvajalca in 
nadzora sta prisotne sezna-
nila z do sedaj opravljenimi 
deli; od 2. marca je podjetje 
Cengiz Insaat izvedlo prip-
ravljalna dela na platoju, ta 
čas pa potekajo dela na 
začasnem portalu, kar je 
predpogoj za začetek izko-
pa predora. Ta dela naj bi 
dokončali do konca avgus-

ta, v tem času pa bo izvaja-
lec postavil tudi začasni 
most preko Save, uredil 
dostope do lokacij odlaga-
lišč viškov materiala ter 
cestno semaforizacijo. 

Kot so povedali na Občini 
Jesenice, so na sestanku na 
zahtevo župana Račiča uskla-
dili tudi seznam cest, ki se 
bodo uporabljale za gradbiš-
čne transporte, v prihodnje 

pa bodo pripravili sporazum 
med investitorjem, izvajal-
cem in Občino Jesenice gle-
de njihove uporabe. Oprav-
ljene bodo tako imenovane 
ničte meritve teh cest, na 
podlagi česar bo možno po 
končani investiciji ugotoviti 
njihovo obremenjenost kot 
posledico investicije.
Delovna skupina se bo ses-
tajala enkrat mesečno, pred-
vidoma vsak zadnji torek v 
mesecu. Spremljala bo grad-
bena dela, skrbela za prenos 
informacij in sprotno odpra-
vljanje morebitnih težav. 

Delovna skupina bo 
spremljala gradnjo
Gradnjo druge cevi predora Karavanke, ki bo trajala prihodnjih pet let, bo spremljala delovna skupina, 
v kateri so tudi predstavniki Občine Jesenice in KS Hrušica. Na prvem sestanku so med drugim 
govorili o obremenitvah cest med gradnjo.

Od 2. marca je podjetje Cengiz Insaat izvajalo pripravljalna dela na platoju, ta čas pa 
potekajo dela na začasnem portalu, kar je predpogoj za začetek izkopa predora. Ta dela 
naj bi dokončali do konca avgusta. / Foto: Gorazd Kavčič

V delovni skupini so podžupan Občine Jesenice 
Miha Rebolj (nadomestni član je dr. Gregor 
Hudrič, direktor občinske uprave), Vesna 
Okršlar z Občine Kranjska Gora, Janez Marinčič 
iz KS Hrušica, Karl Močilnikar z Darsa, Edvard 
Kastelic je predstavnik Cengiza, Tatjana Zalokar 
pa predstavnica DRI.

Urša Peternel

Zaradi pandemije in zaprtih 
mej turški inženirji, vods-
tveni kader in delavci, ki 
bodo gradili drugo cev pre-
dora, še vedno ne morejo 
vstopiti v Evropsko unijo. 
Kot so pojasnili na Darsu, je 
načrtovano, da bi prispeli v 
več skupinah, pri čemer bi 

najprej poskrbeli za monta-
žo objektov kampa na grad-
bišču, kjer bodo delavci tudi 
bivali, ter za betonarno. 
Drudi del delavcev bi se pri-
družil pri izvedbi del v pred-
vkopu. "Trenutno je doku-
mentacija izvajalca za uredi-
tev delovnih dovoljenj v 
obravnavi na Upravni enoti 
Radovljica, v nadaljevanju 

pričakujemo tudi pomoč 
našega zunanjega ministrs-
tva, da bodo ti delavci lahko 
nato podali ustrezne vloge 
za pridobitev delovnih dovo-
ljenj na slovenskih velepos-
laništvih v Ankari in Saraje-
vu," so povedali prejšnji 
teden na Darsu, kjer priča-
kujemo, da bi prvi dve sku-
pini, skupno približno tride-

set delavcev, lahko bili na 
gradbišču v roku približno 
enega meseca, v naslednjih 
dveh mesecih pa je pričako-
vati še nadaljnjih nekaj več 
kot petdeset delavcev.
Sicer pa po zagotovilu izva-
jalca končni pogodbeni rok 
zaradi trenutnih razmer v 
zvezi z epidemijo novega 
koronavirusa ne bo ogrožen.

Kdaj pridejo turški delavci

Potrpežljivi smo, to smo dokazali, zahtevni cilji 
pa za nas niso problem, ampak izziv.

Župan Blaž Račič
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Ines Dvoršak (predsednica),  
Urša Pet er nel, Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Je se ni ške no vi ce, št. 11/let nik XV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 45, ki je iz šel 5. junija 2020.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Prostofer ali "prostovoljni 
šofer" je projekt brezplačnih 
prevozov za starostnike, ki 
ga bosta izvajala Občina Je-
senice in Zavod Zlata mre-
ža. Občina je v ta namen 
priskrbela novo električno 
vozilo Renault Zoe, Zavod 
zlata mreža pa je poskrbelo 
za izobraževanje voznikov 
prostovoljcev. Trenutno je 
prijavljenih 13 voznikov pro-
stovoljcev, ki so v sodelova-

nju z Zavodom Zlata mreža 
že opravili teoretični in 
praktični preizkus. Kot pou-
darjajo, gre za prostovoljce, 
ki imajo veljavno vozniško 
dovoljenje in čut za pomoč 
sočloveku.
Klicni center bo pričel delo-
vati 8. junija, prevozi pa se 

bodo okvirno začeli izvajati 
15. junija. Vsi zainteresirani 
uporabniki morajo poklicati 
vsaj tri dni prej (od pone-
deljka do petka, med 8. in 
18. uro) na brezplačno šte-
vilko 080 10 10. Po najavi 
bo prevozni center obvestil 
prostovoljnega voznika, ta 
pa bo stopil v stik z uporab-
nikom. Ob dogovorjenem 
terminu bo voznik prišel do 
uporabnika, ga odpeljal na 

želeno lokacijo ter nato tudi 
pripeljal domov. Prevozi se 
bodo opravljali ob delavni-
kih med 8. in 16. uro. Vo-
žnja je za uporabnika brez-
plačna, namenjena pa je iz-
ključno občanom občine 
Jesenice, predvsem tistim, 
ki ne vozijo sami, nimajo 
sorodnikov, so socialno šib-
kejši in imajo tudi slabše 
povezave z javnimi prevo-
znimi sredstvi. Tako jim je 

omogočena lažja dosto-
pnost do zdravstvenih in 
javnih ustanov in drugih 
storitvenih dejavnosti ter 
tudi za namene družabnega 
življenja, kot na primer pre-
voz do Večgeneracijskega 
centa Gorenjske pri Ljudski 
univerzi Jesenice.
S "prostoferstvom" se izbolj-
šuje mobilnost starejših in 
tudi zmanjšuje njihova soci-
alna izkjučenost. 

Brezplačni prevozi za 
starejše sredi junija
Predvidoma 15. junija bo tudi v jeseniški občini zaživel projekt Prostofer.

Občina Jesenice je zagotovila električno vozilo, tako je projekt prijazen tudi do okolja.

Vsi, ki bi želeli postati 
prostovoljni šoferji, 
lahko pokličejo na 
Občino Jesenice 
Aleksandro Potočnik, 
tel.: 04 5869 278, 
e-naslov: sandra.
potocnik@jesenice.si. 

Obvestilo
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve obvešča, 
da je od 5. junija 2020 dalje na spletni strani Občine Jesenice, 
www.jesenice.si., pod rubriko »Javna naročila, razpisi in 
objave« objavljen Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v 
letu 2020.

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

– za no vo grad nje
– za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
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KRŠITEV PRAVILNO RAVNANJE

Odpadki se odlagajo ob in na  
zabojnike.

Odpadke je treba razvrstiti v ustrezne zabojnike. Ob in na zabojnike ni dovoljeno odlagati 
odpadkov.  V primeru, da so zabojniki polni, je odpadke treba odpeljati v zbirni center ali na 
drug ekološki otok.

Gostinci odlagajo odpadke iz svoje 
dejavnosti na ekološke otoke.

Treba je poudariti, da uporaba  otokov za odpadke, ki nastajajo v gostinski dejavnosti, ni 
dovoljena, saj so ekološki otoki namenjeni za ločeno zbiranje papirja, embalaže in stekla 
iz gospodinjstev, ravnanje s temi odpadki pa je zajeto tudi v ceno komunalnih storitev na 
položnicah, ki jo plačajo gospodinjski uporabniki.

Na ekološki otok so odloženi mešani 
ali nerazvrščeni odpadki.

Na ekološki otok sodijo samo ustrezno razvrščeni odpadki in samo za tisto frakcijo, za katero 
je tam nameščen zabojnik (steklo, papir, embalaža). 

Ob zabojnikih na ekološkem otoku  
so odloženi kosovni odpadki.

Kosovni odpadki seveda ne sodijo na ekološki otok. Kosovne odpadke lahko brezplačno pripel
jete v zbirni center ali pa naročite brezplačni odvoz kosovnih odpadkov (več na www.jeko.si). 

Na ekološki otok (ob zabojnike in  
v zabojnike) je odložen zeleni odrez 
(veje, trava, listje …). 

Zeleni odrez je treba kompostirati na lastni parceli, če to ni možno, je treba zeleni 
odrez odpeljati v zbirni center ali naročiti odvoz (več o tem najdete na spletni strani  
www.jeko.si).

V ali ob zabojnike so odloženi 
gradbeni materiali, kamenje, zemlja, 
odpadki v tekočem stanju, gošče, 
usedline …

V noben zabojnik, niti v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ne sodijo gradbeni mate
riali, kamenje, zemlja, kosovni odpadki, odpadki z vrtov, odpadki v tekočem stanju, gošče, 
usedline in podobno. Tovrstne odpadke je treba ločeno odložiti v zbirni center.

S POOSTRENIM NADZOROM DO PRAVILNEJŠEGA RAVNANJA Z ODPADKI
Jeseniški inšpektorji in redarji so v maju v sodelovanju s pred
stavniki JEKO, javnega komunalnega podjetja, d. o. o., Jesenice 
opravili nadzor nekaj najbolj problematičnih ekoloških otokov na 
območju občine Jesenice. Ugotovili so, da je stopnja ločevanja od
padkov in zbiranja v ustreznih zabojnikih nezadostna, kar povzroča 
preobremenitev zabojnikov za mešane komunalne odpadke. Kljub 
možnosti brezplačne oddaje odpadkov v zbirnem centru se še 
vedno dogaja, da se na ekoloških otokih kopičijo odpadki, ki tja 
ne sodijo. To kazi videz odjemnega mesta in daje vtis neurejenega 

okolja, hkrati pa zaradi dodatnega razvrščanja odpadkov povzroča 
dodatne stroške komunalnemu podjetju, posledično pa tudi 
občanom.
Inšpektorji, redarji in predstavniki podjetja JEKO, d. o. o., so tako 
preverili pravilnost odlaganja odpadkov na ekoloških otokih na 
Dobravski ulici, na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja Je
senice, na Ulici Cirila Tavčarja in na nekaterih drugih. 
Ugotovljeno je bilo, da pri odlaganju odpadkov na ekološke otoke 
najpogosteje prihaja do naslednjih nepravilnosti:

V nadzoru je bilo ugotovljenih več prekrškov zaradi nedovoljenega 
odlaganja odpadkov, za vse ugotovljene kršitelje pa bo Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica uvedel prekrškovne postopke. To za kršitelja pomeni, da 
bo poleg odrejene sanacije odpadkov lahko kaznovan z denarno ka
znijo, ki jo določa Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Jesenice (Uradni list RS, št. 52/2010, 29/2012 in 17/2017). 

Na koncu bi radi poudarili, da je najboljši odpadek tisti, do ka
terega sploh ne pride. Zato kupujmo odgovorno, ne pretiravaj
mo in kupimo le tisto, kar potrebujemo, izogibajmo se nepo
trebni embalaži in izberimo povratno embalažo. Prav tako se 
izogibajmo izdelkom za enkratno uporabo. Hrane ne zavijajmo 
v odvečno folijo ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo lahko 
vedno znova uporabimo.

Urša Peternel

Zveza društev prijateljev mla-
dine Jesenice vsako leto po-
skrbi za brezplačno letovanje 
učencev jeseniških šol, kate-
rih družine si počitnic na 
morju ne morejo privoščiti. 
Z dobrodelnimi akcijami 
zberejo sredstva, ki jih potem 
namenijo za letovanje otrok. 
V letošnjem letu jim zaradi 
izrednih razmer večine teh 
akcij ni uspelo izpeljati. Po 
pogovorih med predstavniki 
šol in člani društva pa se je 
porodila ideja, da bi skupaj 
izvedli vsejeseniško akcijo 
zbiranja starega papirja. 

Tako bo med ponedelj-
kom, 8. junijem, in sredo, 
10. junijem, vsak dan med 
7. in 18. uro na parkirišču 
TVD Partizan Jesenice po-
tekala akcija zbiranja sta-
rega papirja. Želijo pove-
zati vse Jeseničane, da bi 
skupaj zbrali sto ton stare-
ga papirja, izkupiček pa 
namenili za letovanje 
otrok na morju.
Tako vabijo vse, da zberejo 
čim več starega papirja (in 
izločijo karton) ter ga pripe-
ljejo do zbirne točke pri 
TVD Partizan, kjer ga bodo 
prostovoljci iz avtomobila 
prestavili v zbirni zabojnik.

Vsejeseniška akcija 
zbiranja papirja
Od ponedeljka do srede bodo na parkirišču TVD 
Partizan zbirali star papir, izkupiček pa namenili 
za letovanje otrok na morju.
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Urša Peternel

Gregor Jarkovič, vodja 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva (MIR) občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica, je na zad-
nji seji občinskega sveta 
predstavil poročilo o delu v 
lanskem letu. Lani so na 
območju občine Jesenice 
izvedli 3707 redarskih in 80 
inšpekcijskih ukrepov. 
Kot je povedal Jarkovič, so 
lani zabeležili povečanje 
kršitev na področju mirujo-
čega prometa, zlasti v strn-
jenih naseljih na Tavčarje-
vi, Cesti revolucije, v Cen-
tru 2, na Tomšičevi ... Zara-
di pomanjkanja parkirnih 
mest je namreč veliko 
nedovoljenega parkiranja, 
pri čemer se redarji redno 
srečujejo z negodovanjem 
občanov. Ti v primeru krši-
tev od redarjev celo zahteva-

jo neukrepanje, saj so mne-
nja, da bi za vsako vozilo 
moralo biti na voljo brez-
plačno javno parkirno mes-
to, je dejal Jarkovič. Kot je 
dodal, bi veljalo razmisliti o 
uvedbi enosmernih ulic na 
določenih območjih, s 
čimer bi pridobili več par-
kirnih površin.

Drug problem, na katerega 
je opozoril Jarkovič, je neu-
strezno odlaganje odpadkov 
na nekaterih ekoloških oto-
kih, zlasti na Dobravski uli-
ci in za gledališčem. Ob 
tem v MIR Jesenice menijo, 
da tudi sedanji način odvo-
za kosovnih odpadkov ni 
najboljši, na kar opozarjajo 

občani, to pa ugotavljajo pa 
tudi redarji. Kosovni odpad-
ki se namreč dalj časa kopi-
čijo na zelenicah in ob eko-
loških otokih večstanovanj-
skih objektov, preden javno 
komunalno podjetje poskr-
bi za odvoz.
Jarkovič je opozoril tudi na 
problem vandalizma, povz-

ročanja hrupa in smetenja 
na javnih površinah, zlasti 
na Stari Savi.
Kot velik problem pa so se 
lani pokazale tudi nedovol-
jene gradnje in posegi v 
okviru tako imenovanega 
"urbanega vrtičkarstva". 
Vrtičkarstva namreč ne 
ureja noben predpis, tako 

da na terenu prihaja do 
nejasnih situacij, kaj je 
dovoljeno in kaj ne. V MIR 
Jesenice zato predlagajo, da 
se to področje uredi enot-
no, z občinsko prostorsko 
zakonodajo.
Redarji so lani v času polet-
ne sezone ugotovili tudi veli-
ko primerov nedovoljenega 
parkiranja in kampiranja, 
zlasti na Blejski Dobravi ozi-
roma pri Vintgarju.
V MIR Jesenice je sedem 
zaposlenih, in sicer vodja, 
dva inšpektorja in štirje 
občinski redarji. Ob tem 
pa je Jarkovič opozoril, da 
trenutna kadrovska zased-
ba ni več ustrezna, saj se 
veča število prijav, redar-
ski postopki so varnostno 
čedalje zahtevnejši, obe-
nem pa se širi področje 
dela. Zato bodo letos prip-
ravili nov predlog kadrov-
skega načrta.

Parkiranje, odpadki, 
vandalizem ...
Zaradi pomanjkanja parkirnih mest je veliko nedovoljenega parkiranja, pri čemer se redarji redno 
srečujejo z negodovanjem občanov. Ti v primeru kršitev od redarjev celo zahtevajo neukrepanje, saj 
so mnenja, da bi za vsako vozilo moralo biti na voljo brezplačno javno parkirno mesto.

Iz naslova glob in sodnih taks se je lani v 
občinski proračun nateklo za nekaj manj kot 72 
tisoč evrov nakazil.

Rad bi lepo pohvalil jeseniško 
komunalo, ki vestno in tekoče 
skrbi za odvoz odpadkov z 
ekološkega otoka na parkirišču 
Fiprom. Neozaveščeni in 
nepoučeni bližnji stanovalci 
in firme na ekološki otok odla-
gajo vse mogoče in nemogoče 
velike in male odpadke, ki tja 
ne sodijo. Čeprav natančno 
piše, kaj sodi v posamezne 
zabojnike. Čeprav otok ni 
prav daleč od zbirnega centra. 
Čeprav vsi dobivamo letne 
dopisnice za brezplačni odvoz 
kosovnih odpadkov. Čeprav 
Jeko stalno obvešča o pravil-
nem ravnanju z odpadki vse 
občane.
V Jeseniških novicah smo pre-
brali, da je podobno tudi na 

Prejeli smo

Pohvala za 
jeseniško 
komunalo

ostalih otokih v jeseniški obči-
ni (Koroška Bela ...).
Mogoče bi bilo potrebno raz-
misliti o ukinitvi eko otokov. 
Vsaj tistih, ki se nahajajo v 
bližini našega zbirnega cen-
tra. Tako kot je to primer na 
Kokrici, kjer so eko otok zara-
di nevestnih občanov enostav-
no ukinili. Upam, da zdaj 
odpadkov nekateri ne vozijo v 
našo prelepo naravo.
Nepotrebne embalaže je vsak 
dan več in s tem tudi različnih 
nevarnih odpadkov. Če bo šlo 
tako naprej, bo človeštvo samo 
sebe žive zakopalo v lastnih 
odpadkih.
Lepo vas pozdravljam,

Branko Krivec

P. S. Mogoče se kdo spomni 
stripa Skok v prihodnost, ki ga 
je naš vizionar Miki Muster 
napisal leta 1971. Takrat je 
zaradi kopičenja odpadkov 
predvidel, da bomo čez 49 let 
(to je točno leta 2020!) hodili 
okrog z maskami. V trgovinah 
in še marsikje že hodimo ...

Urša Peternel

Policisti Policijske postaje 
Jesenice so lani obravnavali 
347 kaznivih dejanj, kar je 
manj kot leto prej, ko so jih 
obravnavali 449. Raziska-
nost je bila nekaj več 
41-odstotna. Zlasti so ostala 
neraziskana kazniva dejan-
ja, pri katerih je neznani sto-
rilec z vrtanjem vlamljal v 
stanovanjske hiše. To je 
med drugim zapisano v 
poročilu o delu Policijske 
postaje Jesenice v letu 2019, 
ki ga je pripravil komandir 
Robert Račman, na zadnji 
seji občinskega sveta pa 
predstavil njegov namestnik 
Admir Midžan. Skupaj so 
lani obravnavali 65 vlomov 
oziroma velikih tatvin in 
tudi tri oborožene rope, vsi 
storilci ropov so bili prijeti 
in so na prestajanju kazni 
zapora. 

Kršitev po zakonu o varstvu 
javnega reda in miru je bilo 
182 (leto prej 238), po zako-
nu o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami 
so ugotovili 24 (leto prej 16) 
kršitev.
Varnost cestnega prometa je 
bila boljša kot leto prej, obra-
vnavali so manj prometnih 
nesreč (lani 103, leto prej 
185), prav tako je bilo v pro-
metnih nesrečah manj hudo 
telesno poškodovanih. Nega-
tivno pa izstopajo prometne 
nesreče s smrtnim izidom, 
ki so se zgodile na avtocesti, 
v katerih so tri osebe – povz-
ročitelji – izgubili življenje. 
Na področju mladoletniške 
kriminalitete so obravnavali 
12 kaznivih dejanj, katerih 
osumljenci so bili mladolet-
niki. Skrb vzbujajoč pa je 
podatek, da so obravnavali 
štiri kazniva dejanja prika-
zovanja, izdelave, posesti in 

posredovanja pornografske-
ga gradiva. Raziskanost na 
področju mladoletniške kri-
minalitete je stoodstotna, a 
po komandirjevih besedah 
obstaja bojazen, da je nekaj 
mladoletniške kriminalitete 
skrite še v neraziskanih kaz-
nivih dejanjih s področja 
premoženjske kriminalitete.
V letu 2019 so preiskali dve 
od treh kaznivih dejanj neu-
pravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predho-
dnimi sestavinami za izdela-
vo prepovedanih drog. 
Na področju računalniške 
kriminalitete so obravnavali 
eno kaznivo dejanje napada 
na informacijski sistem. 
V letu 2019 je bilo stanje na 
področju vzdrževanja javne-
ga reda in zagotavljanja splo-
šne varnosti ljudi in premo-
ženja bolj ugodno v primer-

javi s preteklim obdobjem, 
izstopajoče problematike pa 
ni bilo. Policisti so v letu 
2019 obravnavali skupaj 284 
(leto prej 326) kršitev. 
Obravnavali so manj družin-
skega nasilja kot v letu 2018, 
skupaj 44 (leto prej 48), izre-
kli pa so štiri ukrepe prepo-
vedi približevanja. Ti ukrepi 
so se izkazali za učinkovite, 
je v poročilu poudaril 
komandir, saj je šlo za celo-
vito obravnavo, sodelovanje 
s pristojnimi službami in 
zaključek postopka s kazen-
sko ovadbo in ukrepom pre-
povedi približevanja. 
Aktivno so se ukvarjali s 
problematiko obratovanja 
gostinskih lokalov, pri 
čemer v letu 2019 večjih 
posebnosti ali odstopanj 
niso zaznavali. Množičnih 
kršitev javnega reda, v kate-
rih bi bilo udeleženo večje 
število kršiteljev, ni bilo.

Poročilo o delu policije

Urša Peternel

Župan občine Jesenice Blaž 
Račič je za pomoč v času epi-
demije sprejel začasno odre-
dbo o oprostitvi plačila naje-
mnine za poslovne prostore, 
ki so v lasti Občine Jesenice. 
Oprostitev je začela veljati z 
dnem začetka epidemije, to 

je 16. marca, na zadnji seji 
pa so jo potrdili tudi jeseniš-
ki občinski svetniki. S prekli-
cem epidemije pa je 31. maja 
začasna odredba prenehala 
veljati in Občina Jesenice bo 
najemnine ponovno začela 
zaračunavati.
Začasna odredba je bila 
sprejeta v sklopu ukrepov, 

ki jih je občina sprejela za 
omilitev posledic epidemije 
in za pomoč malemu gos-
podarstvu. Z njo so bili vsi 
najemniki poslovnih pros-
torov, ki so v lasti Občine 
Jesenice in v njih izvajajo 
tržno dejavnost, za katero je 
veljal Odlok o začasni pre-
povedi ponujanja in proda-

janja blaga in storitev potro-
šnikom v Republiki Slove-
niji, od 16. marca do 31. 
maja oproščeni plačila naje-
mnine. Začasna odredba je 
veljala tudi za društva, ki 
imajo za potrebe izvajanja 
svoje dejavnosti najete pro-
store, ki so v lasti Občine 
Jesenice. 

Konec začasne oprostitve najemnin

Janko Rabič

Občina Jesenice od leta 
2010 naprej 25. junija, na 
praznik dneva državnosti, v 
sodelovanju s Planinskim 
društvom Jesenice organi-
zira pohod na Golico. Med 
ljubitelji gora in narave je 
zelo priljubljen, saj se ga 
vsako leto, predvsem ob 
lepem vremenu, udeleži 
več sto ljudi. Letošnji pohod 
bo 11. po vrsti in bo potekal 
po ustaljeni trasi. 
Začetek bo med 8. in 10. 
uro na cilju sankaške proge 

v Savskih jamah. Pot bo 
pohodnike vodila mimo 
Korelnovega rova po osred-
nji planinski poti na vrh 
Golice. 
Poseben poudarek bodo 
dali takrat veljavnim ukre-
pom preprečevanja širje-
nja koronavirusa, Člani 
Planinskega društva Jese-
nice že od začetka poho-
dov uspešno sodelujejo z 
Občino Jesenice kot izva-
jalci, zato bodo letos pod-
pisali nov aneks k pogod-
bi za naslednje petletno 
obdobje.

Na praznik državnosti 
pohod na Golico

Letošnji pohod bo že enajsti po vrsti, potekal bo 
po ustaljeni trasi, začetek bo v Savskih jamah.

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR
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Urša Peternel

Občina Jesenice pripravlja 
projekt celostne prenove 
stavbe na Cesti maršala Tita 
78a, tik ob stavbi Zdravstve-
nega doma Jesenice. V 
objekt, v katerem je skoraj 
tisoč kvadratnih metrov po-
vršin, naj bi preselili del de-
javnosti iz zdravstvenega 
doma. A ker je stavba le del-

no v lasti Občine Jesenice, 
delno pa v lasti Ministrstva 
za obrambo RS, potekajo 
dogovori, da bi ministrstvo 
oziroma država svoj solastni 
delež brezplačno prenesla 
na Občino Jesenice. Eden od 
pogojev za to je uvrstitev 
projekta prenove v Načrt ra-
zvojnih programov 2020–

2023, s čimer so se na za-
dnji seji strinjali jeseniški 
občinski svetniki. 
Celostna prenova stavbe bo 
skupni projekt Občine Jese-
nice, Osnovnega zdravstva 
Gorenjske in Zdravstvenega 
doma Jesenice.
Kot je na seji odbora za 
družbene dejavnosti dejal 

direktor Zdravstvenega 
doma Jesenice Saša Letonja, 
bodo v nove prostore prese-
lili vso preventivno dejav-
nost. Na ta način bodo zago-
tovili ustrezne prostorske 
pogoje za vzpostavitev in 
delovanje novega Centra za 
krepitev zdravja za Zgornjo 
Gorenjsko, Centra za dušev-

no zdravje odraslih ter nad-
gradnjo prostorov za izvaja-
nje preventivnih programov. 
Začetek investicije je predvi-
den konec letošnjega leta, 
seveda pod pogojem, da Ob-
čina Jesenice pridobi sola-
stni delež stavbe, zaključek 
investicije pa do konca leta 
2022.

Dodatni prostori  
za zdravstveni dom
Po načrtih naj bi v stavbi na Cesti maršala Tita 78a uredili dodatne prostore za zdravstveni dom, 
kamor naj bi preselili preventivno dejavnost. Med drugim naj bi odprli tudi Center za krepitev zdravja 
in Center za duševno zdravje odraslih.

Stavba na Cesti maršala Tita 78a je v delni lasti Občine Jesenice in delni lasti ministrstva 
za obrambo.

Prostora v stavbi 
zdravstvenega doma 
že primanjkuje, imajo 
deset ambulant 
družinske medicine, 
dva zdravnika pa delo 
opravljata v isti 
ambulanti.

Urša Peternel

V Medobčinskem inšpekto-
ratu in redarstvu (MIR) ob-
čin Jesenice, Gorje, Kranj-
ska Gora in Žirovnica v za-
dnjem času ugotavljajo več 
težav z neprivezanimi psi, 
onesnaževanjem okolice z 
živalskimi iztrebki in neod-
govornim hranjenjem zapu-
ščenih in prostoživečih živa-
li, zlasti mačk in golobov. 
Zato inšpektorji in redarji ta 
mesec po besedah vodje 
MIR Gregorja Jarkoviča tudi 
v jeseniški občini izvajajo 
poostren nadzor na tem po-
dročju, tudi v sodelovanju s 
policisti. 
Kot poudarja Jarkovič, živali 
ni dovoljeno voditi na otro-
ška in športna igrišča in v 
javne ustanove (izjema so 
živali, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo pooblaščene 
osebe, ali živali, ki se upora-
bljajo kot vodiči slepim ose-
bam). Skrbnik psa mora na 
javnem mestu zagotoviti fi-
zično varstvo psa tako, da je 

pes na povodcu. Dolžan je 
tudi počistiti iztrebke in v ta 
namen nositi s seboj ustre-
zen čistilni pribor za pobira-
nje iztrebkov, ki ga mora ob 
pozivu tudi pokazati pristoj-
nemu organu. 

Lastnik, vodnik oziroma 
skrbnik živali (razen hle-
vskih živali) je v urejenih 
urbanih in strnjenih stano-
vanjskih naseljih dolžan 
preprečevati večdnevno po-
navljajoče se in moteče 
oglašanje živali. Prav tako 
je v nočnem času dolžan za-
gotoviti, da žival s svojim 
oglašanjem ne moti drugih 
prebivalcev v soseski oziro-
ma naselju.
Če gre za nevarnega psa, 
mora skrbnik zagotoviti fi-
zično varstvo, tako da je pes 
na povodcu in opremljen z 
nagobčnikom, zaprt v pesja-

ku ali objektu ali v prostoru 
z ograjo, visoko najmanj 1,8 
metra, ki je ob vhodu ozna-
čen z opozorilnim znakom. 
Nevarnega psa ni dovoljeno 
zaupati v vodenje osebam, 
ki so mlajše od 16 let.

Kaj pa storiti, ko najdemo 
izgubljeno oziroma zapušče-
no žival? "Žival poskusimo 
varno zadržati. Na telefonski 
številki 112 pridobimo poda-
tek, katero zavetišče za živali 
je pristojno oziroma v katero 
občino spada območje, na 
katerem smo našli žival. Po-
kličemo v pristojno zavetišče 
in jim povemo vse o najdbi. 
Če je pes ali mačka na cesti 
in predstavlja nevarnost v 
prometu ali je pes videti ne-
varen in ga ne upate zadrža-
ti, že takoj na začetku pokli-
čite policijo na 113 in jim 
povejte, kje točno se žival 

nahaja. Če najdeno žival 
(mačko ali psa) peljete do-
mov, vam nihče ni dolžan 
povrniti nobenih stroškov in 
žival postane po osmih dneh 
od najdbe vaša last, torej tudi 

vaša polna odgovornost, ne 
glede na to, kje in kako ogla-
šujete, da ste žival našli," 
razlaga Jarkovič. 
In še: v primeru, ko se ugo-
tovi lastnika zapuščene do-

mače živali, se mu naloži 
plačilo oskrbe in namestitve 
zapuščene živali v višini de-
janskih stroškov, ki jih je 
imela veterinarska postaja 
ali pooblaščeno zavetišče.

Obveznosti lastnikov psov, mačk
Občinski inšpektorji in redarji bodo ta mesec samostojno in skupaj s policisti izvajali poostren nadzor in dosledno sankcionirali posameznike, ki bodo 
kršili določila o ravnanju z domačimi živalmi, predvsem pa nadzorovali čiščenje iztrebkov za psom in vodenje psa na javnih površinah.

Lastnik oziroma vodnik psa je dolžan uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za 
pasje iztrebke.

Konec maja je bila v jeseniški občini dva dni motena oskrba 
s pitno vodo, in sicer na območjih mejnega platoja, Hrušice, 
Podmežakle in Jesenic do vključno Tomšičeve ulice. Gre za 
odjemalce, ki so priključeni na vodovodni sistem Peričnik. 
Kot so pojasnili v javnem komunalnem podjetju Jeko, je bila 
oskrba s pitno vodo motena oziroma prekinjena zaradi sa-
nacije na zbirnem zajetju. A šlo je za manjša sanacijska dela 
na loputi, medtem ko bodo obsežnejša sanacijska dela na 
zajetju, ki naj bi preprečila kaljenje vira in posledično obča-
sno potrebo po prekuhavanju vode, opravili v prihodnosti.

Sanacija na zbirnem zajetju

Za omenjene prekrške so predpisane globe  
od 200 do 1200 evrov. 

Urša Peternel

Največja investicija v občini 
je obsežna prenova Bucelle-
ni-Ruardove graščine, ki je 
kulturni spomenik državne-
ga pomena. Kot so pojasnili 
na Občini Jesenice, v tem 
času izvajajo dela na strehi. 
Zaradi dotrajanosti se od-
stranjuje celotno ostrešje ter 
namešča novo, vse v skladu 
z usmeritvami pristojnega 
Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine, Območne enote 
Kranj. Po terminskem načr-
tu bi se obnova morala za-
ključiti konec letošnjega 
leta, ni pa še znano, ali ozi-
roma za kako dolgo se bodo 
dela zavlekla zaradi omeje-
nega izvajanja v času epide-
mije. Vrednost investicije 
znaša 2,6 milijona evrov, 
Občini Jesenice pa je uspelo 
pridobiti sofinanciranje iz 
Kohezijskega sklada in Re-
publike Slovenije.

Novo ostrešje na 
Ruardovi graščini

Pri obnovi Bucelleni-Ruardove graščine izvajajo dela na 
strehi. / Foto: Jože Skušek, arhiv Občine Jesenice
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Urša Peternel

Prvi junij je mednarodni dan 
Save. Prav reka Sava in živ-
ljenje, povezano z njo, pa je 
tudi izhodišče sodelovanja 
pri projektu oziroma razstavi 
Sava združuje, ki povezuje 
tri slovenske muzeje, ki ima-
jo Savo v imenu oziroma so 
muzeji ob reki Savi: Posavski 
muzej Brežice, Zasavski 
muzej Trbovlje in Gornje-
savski muzej Jesenice. 
Vsi trije muzeji bodo pripra-
vili skupno, večzvrstno raz-
stavo, ki bo občasna in gos-
tujoča. Gornjesavski muzej 
Jesenice vključuje območje 
Save od izvira do Ljubljane, 
Zasavski muzej Trbovlje od 
Litije do Radeč, Posavski 
muzej Brežice pa od Radeč 
do Obrežja. Vsak muzej bo 
svoj del oblikoval v treh 
temah, ki bodo povezane v 
celoto.
V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice bodo predstavili 
Gornjesavsko dolino, kraj, 
kjer Sava izvira oziroma 
začenja svojo pot, fužinar-
sko naselje Stara Sava, 
pogonsko moč reke Save, 
družino Bucelleni, ki je 

zgradila fužino ob Savi, 
železarstvo in z njo poveza-
no barakarsko naselje za 
delavce jeseniške železarne. 
V sklopu projekta z razstav-
ljenimi predmeti, arhivskim 
in slikovnim gradivom želi-
jo opozoriti na pomen dedi-

ščine in na družbeno odgo-
vornost do naravnih virov. 
Na začetku bodo izdali bro-
šuro, na koncu pa obsežno 
publikacijo (predvidoma 
leta 2022).
Odprtje razstave so načrto-
vali za 1. junij, na dan reke 

Save, a je zaradi pandemije 
projekt prestavljen na jesen. 
Razstava se bo vsako leto 
selila, začela se bo v Posav-
skem muzeju Brežice, v 
Trbovljah bo na ogled leta 
2021, na Jesenicah pa leta 
2022. 

Sava združuje
Gornjesavski muzej Jesenice sodeluje v skupnem projektu treh slovenskih muzejev, ki imajo v imenu 
Savo. Pripravili bodo skupno razstavo, ki bo na Jesenicah na ogled leta 2022.

Fužinarsko naselje Sava je bilo leta 2019 razglašeno za spomenik državnega pomena 
Republike Slovenije. / Foto: Silvo Kokalj, Gornjesavski muzej Jesenice

Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce se bodo letos poleti dru-
gič zapored pridružili proje-
ktu Poletavci – poletni bral-
ci, ki so ga sicer zasnovali v 
Mestni knjižnici Ljubljana. 
Projekt je namenjen otro-
kom od 7. do 12. leta in spo-
dbuja polurno branje na 
dan med poletnimi šolskimi 
počitnicami, bralna izbira 
pa je na strani otrok, saj lah-
ko berejo karkoli. Pomem-
bno je, da s tem pridobivajo 
bralne navade in da tudi 
neljubitelji knjig spoznajo, 
da je branje lahko zabavna 
in prijetna izkušnja. "Brali 
bomo od 10. junija do 10. 

septembra. Zgibanke Pole-
tavci bodo mlade bralce 
čakale v vseh enotah Občin-
ske knjižnice Jesenice. Od 
10. junija dalje si bo mogoče 
ogledati tudi skupno spletno 
stran (www.poletavci.si), saj 
bo na njej na voljo zgibanka 
tudi za tisk doma. Na skup-
ni spletni strani bodo dosto-
pne tudi vse informacije o 
Poletavcih, bralni namigi, 
povezave do spletnih strani 
sodelujočih knjižnic in 
podobno. Bralne sezname 
bodo bralci lahko oddali v 
knjižnici, možno pa bo tudi 
oddajanje bralnih seznamov 
preko skupne spletne stra-
ni," so povedali v Občinski 
knjižnici Jesenice.

Poletni bralci
V knjižnici bodo poleti mlade spodbujali, da bi 
vsaj pol ure vsak dan namenili branju.

Maša Likosar

Projekt Prostovoljstvo za 
kulturno dediščino so sno-
valci zastavili v dveh fazah. 
"V prvi fazi se bomo osre-
dotočili na lažje naloge, kot 
je delo na recepciji in 
pomoč pri občasnih in stal-
nih razstavah ter drugih 
prireditvah. Prva faza naj bi 
prve rezultate pokazala že v 
začetku letošnje jeseni," je 
povedal Aljaž Pogačnik iz 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice in dodal: "V drugi 
fazi, ki jo načrtujemo junija 
leta 2021, pa nameravamo 
odpreti naše muzejske hiše 
tudi drugim lokalnim 
ustvarjalcem kreativnih 
vsebin, s katerimi bi lahko 
navsezadnje oblikovali kul-
turno ozaveščeno družbeno 
okolje."
Po pripravljalni fazi izvedbe 
projekta so sledila formalna 
izobraževanja za prostovolj-
ce, ki naj bi delo v muzeju 
začeli predvidoma septem-
bra letos. 
V prvem sklopu izobraževa-
nja prve faze so kandidati in 
udeleženci po uvodnem 
e-srečanju in predstavitvi 

vede o muzejih, ki je bila na 
mednarodni muzejski dan, 
to je 18. maja, obiskali Gor-
njesavski muzej Jesenice. V 
Muzeju Kosova graščina (ta 
bo prihodnje leto praznova-
la petsto let) so si lahko ogle-
dali razstavo o kulinariki za 
naslovom Mavričnost kuli-
narike, ki sta jo pripravili 
etnologinja Zdenka Torkar 
in Nina Hribar. 
"Kosovo graščino je leta 1521 
zgradil zakupnik celjskih 
grofov Žiga Dietrichstein. 
Nad balkonskimi vrati je 
ohranjen belopeški grb, v 
virih pa jo omenjajo tudi kot 
stari belopeški grad. V 18. 
stoletju so si lastništvo poda-
jali Khevenhüllerjevi iz 
Koroške, knezi Eggenberg 
in grofje Trillegkh. Leta 1812 
jo je kupil trgovec Frančišek 
Pavel Kos in po njem je gra-
ščina dobila današnje ime," 
je pojasnil Aljaž Pogačnik in 
nadaljeval: "Konec 19. stole-
tja je stavbo od Kranjske 
industrijske družbe odkupi-
la jeseniška srenja. V njej so 
bili do leta 1915 prostori 
ljudske šole, med obema 
vojnama uradi, sodišče in 
zapori. Danes je Muzej 

Kosova graščina osrednje 
razstavišče Gornjesavskega 
muzeja Jesenice za občasne 
vizualno-likovne in muzej-
ske razstave."
Kandidati, ki so se prijavili 
za prostovoljce, bodo povab-
ljeni k individualnim razgo-
vorom, kjer se bodo pogovo-
rili, na katerem področju 
muzeja želijo sodelovati. 
Naslednje izobraževalne 
aktivnosti se bodo odvijale v 
začetku junija. 

"V našem muzeju začenja-
mo tudi brezplačne prevoze 
z električnim kombijem. 
Prostovoljce nameravamo 
odpeljati na enodnevno 
ekskurzijo, in sicer od Jese-
nic do Planinskega muzeja v 
Mojstrani, zatem pa še na 
ogled Kranjske Gore in 
nazaj," je za konec povedala 
vršilka dolžnosti direktorice 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice Irena Lačen Bene-
dičič.

Prostovoljci v Kosovi graščini
V okviru projekta Prostovoljstvo za kulturno dediščino, ki nastaja v povezovanju med Ljudsko 
univerzo Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice, so pripravili prvi sklop izobraževanj za 
prostovoljce. Zadnje srečanje je potekalo v živo v Kosovi graščini, ki bo naslednje leto praznovala 
petsto let.

Zadnje srečanje prvega sklopa izobraževanja prostovoljcev 
je potekalo v živo v Kosovi graščini, ki bo prihodnje leto 
praznovala petstoletnico. / Foto: Maša Likosar

Janko Rabič

Pri Območni izpostavi Jav-
nega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnos-
ti Jesenice so januarja začeli 
izvedbo programa območ-
nih srečanj ljubiteljskih kul-
turnih skupin. Do razglasit-
ve epidemije jim je uspelo 
uresničiti tri četrtine progra-
ma, odpadlo je le srečanje 
odraslih gledaliških skupin 
in revija otroških ter mla-
dinskih pevskih zborov. Po 
besedah vodje izpostave Pet-
re Ravnihar se je še enkrat 

izkazalo, da je ljubiteljska 
kultura ves čas živa in dejav-
na. Poudarek so dajali splet-
nim vsebinam, zdaj pa se že 
začenja ustaljeno uresniče-
vanje programov, a v manj-
šem obsegu. Tako so se 
vključili v Teden ljubiteljske 
kulture in izvedli regijsko 
spletno literarno delavnico, 
v Gledališču Toneta Čufarja 
je skupina osnovnošolcev 
Lutkovna raziskovanja prip-
ravila premiero predstave O 
volku, ki je iskal pravljico, 
na vrsti pa bo še tematska 
fotografska delavnica.  

Ljubiteljska kultura 
kljub omejitvam živa

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec, d.o.o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

Matjaž Klemenc

Kdaj sta se začela ukvarjati s 
sankanjem na naravnih pro-
gah?
Bine: Pred sankanjem se ni-
sem ukvarjal z nobenim 
športom. Leta 2014 sem se 
slučajno udeležil dveh te-
kem za slovenski pokal v 
sankanju na naravnih pro-
gah. Hitro sem spoznal, da 
mi ustreza. V začetku sem 
tekmoval le posamezno. Ko 
se je pridružil še brat, sem 
začel tudi v dvosedu.
Blaž: Po odbojki in športnem 
plezanju, oboje sem treniral 
v Žirovnici, sem se po dveh 
sankaških tekmah na kolešč-
kih leta 2014 začel ukvarjati 
še s tretjo športno panogo. 

Je bilo v začetku kaj strahu?
Bine: Strah je bil v začetku 
prisoten, a po vsaki odpelja-
ni vožnji ga je bilo vse manj 
in manj.
Blaž: Nekaj strahu je zagoto-
vo bilo, in če sem iskren, se 
ga še nisem popolnoma 
znebil. Zaradi boljše zbra-
nosti ni nič narobe, če je pri-
sotnega nekaj strahu.

Raje tekmujeta v enosedu 
ali v dvosedu?
Bine: Glede na dosežene re-
zultate raje tekmujem v dvo-
sedu. Odgovarja mi tudi 
enosed, saj si takrat odgovo-
ren sam za vse. 
Blaž: Tekmujem raje po-
samezno. Če tekmujem z 

bratom v dvosedu, ob na-
paki hitro krivdo prene-
sem nanj. (smeh)

Sta zadovoljna s tistim, kar 
sta v sankanju dosegla do-
slej?
Bine: Sem zadovoljen, sem 
pa tudi prepričan, da se da 
še marsikaj izboljšati. Pou-
daril bi tretje mesto v dvo-
sedu na letošnjem mladin-
skem svetovnem prvenstvu 
in skupno tretje mesto v 
mladinskem svetovnem po-
kalu. Omenil bi še posamič-
no šesto mesto v mladin-
skem svetovnem pokalu. 
Blaž: Z opravljenim sem 
zadovoljen, po drugi strani 
pa se zavedam, da so še re-

zerve, predvsem v tehniki 
in hitrosti. Od svojih naj-
boljših uvrstitev bi na vrh 
postavil drugo mesto v dvo-
sedu med mladinci v sve-
tovnem pokalu na tekmi v 
Italiji. 

Letos sta nastopila na mla-
dinskem svetovnem prven-
stvu. Kako sta ga videla?
Bine: Za vse sankače je sve-
tovno prvenstvo velik dogo-
dek. Vesel sem, da sem bil 
tudi sam del tega spektakla. 
Konkurenca je res močna in 
veseli me, da ob pomoči tre-
nerja Jožeta Marna dosega-
mo dobre rezultate. 
Blaž: Lani sva doživela pre-
miero v Italiji, kjer je bil 

glavni cilj, da izboljšamo 
tehniko. V letu dni smo se 
močno izboljšali, s tem pa 
se je povečal tudi pritisk za 
dobro uvrstitev. 

Je konkurenca iz drugih dr-
žav v prednosti, kar se tiče 
treningov, materialov in fi-
nanc?
Bine: Sanke imamo vsi po-
dobne, saj je na svetu zelo 
malo proizvajalcev. Zveza se 
trudi, da imamo čim boljše 
maže in čim več treningov, 
a v količini treningov še ve-
dno zaostajamo.
Blaž: V državah, ki so pri 
vrhu v tem športu, Italiji, 
Nemčiji, Rusiji in Avstriji, 
imajo več kakovostnih tek-

movalcev. Na voljo imajo 
boljšo opremo, bolj strokov-
ne trenerje in serviserje.

Kje so vajine prednosti, kje 
slabosti?
Bine: Sankanje imam rad, 
zato mi volje do treninga ne 
manjka. Izkušnje, ki sem jih 
z leti pridobil, mi omogoča-
jo, da se hitro prilagodim na 
vsako progo. Slabost je zago-
tovo ta, da mi manjka še ka-
kšen trening več in da ni-
smo do popolnosti konku-
renčni v materialu. 
Blaž: Prednost je gotovo ta, 
da sem vzdržljiv in vedno 
pripravljen dobro trenirati. 
Vse boljši in boljši sem v 
spoznavanju prog. Z bratom 
se popolnoma strinjam, da 
je naša slabost manjše števi-
lo treningov glede na kon-
kurenco. Med svoje slabosti 
bi dodal že prej omenjeni 
strah.

Kako vama uspeva usklaje-
vati šolo in sankanje?
Bine: Obiskujem zadnji le-
tnik jeseniške gimnazije, 
športni oddelek. Tekmova-

nja trajajo od decembra do 
začetka marca. V tem obdo-
bju sem v šoli tri dni na te-
den. Tako se moram več uči-
ti doma. Za učenje izkori-
stim tudi proste trenutke, ko 
smo na tekmovanjih. V šoli 
mi gredo na roko, in če je 
potrebna kakšna dodatna 
ura za obdelavo določene 
snovi, mi jo omogočijo.
Blaž: Obiskujem drugi le-
tnik jeseniške gimnazije. 
Nisem v športnem oddelku, 
a na srečo imam status špor-
tnika. Če se pojavijo proble-
mi, se da s profesorji vse 
dogovoriti.

Kaj si želita doseči v sanka-
nju?
Bine: Še eno leto sem mladi-
nec in želim si čim več viso-
kih uvrstitev tako v enosedu 
kot dvosedu. Upam, da bom 
uspešen tudi v članski kon-
kurenci.
Blaž: Naslednje leto se že-
lim še izboljšati tako v član-
ski kot v mladinski konku-
renci. Ob tem želim popra-
viti čase na progah, kjer sem 
že tekmoval.

V dvosedu je za vse kriv – brat ...
Brata 16-letni Blaž in 18-letni Bine Mekina sta oba dijaka Gimnazije Jesenice, sicer pa sta doma iz Most pri Žirovnici. Letos sta nastopila na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v sankanju na naravnih progah, ki je potekalo v Avstriji.

Bine in Blaž Mekina / Foto: osebni arhiv

Z vami že 25 let

AJM praznuje!
Naših 30 let izkušenj, razvoja in inovacij z okni in vrati 
pretvarjamo v vaših 30 % popusta na okna in vrata.

Akcija traja samo od 8. do 13. junija! Več na www.ajm.si
Prodajni saloni: AJM Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53 in AJM Ljubljana, Šmartinska cesta 105.
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Urša Peternel

Sredi maja so odprli sotesko 
Vintgar, ki jo upravlja Turi-
stično društvo (TD) Gorje, 
del pa leži tudi v jeseniški 
občini. Po novem je režim 
ogleda nekoliko drugačen, 
saj so uvedli enosmerno pot 
sprehoda skozi sotesko. V 
sotesko tako obiskovalci 
vstopajo v Podhomu, izsto-
pajo pa pri slapu Šum. Na 
izstopni točki pri Šumu se 
potem odločijo, kako bodo 
zaključili krožno pot: ali se 
bodo vrnili skozi Sv. Katari-
no in Hom ali pa se bodo v 
Podhom vrnili skozi Blejsko 
Dobravo in po poti skozi Str-
mo stran.
Parkiranje je urejeno na pla-
čljivem parkirišču v Podho-
mu ali na (letos še) brezplač-
nem parkirišču ob pokopali-

ških vežicah na Blejski Dob-
ravi, od koder se je treba 
sprehoditi po gozdni cesti 
do same soteske. V TD Gor-
je si želijo, da bi čim več obi-
skovalcev do Vintgarja priš-
lo peš, bo pa v času poletne 
turistične sezone mogoče 
parkirati na Rečici ob tovar-
ni Lip Bled, od koder bo v 
Vintgar vozil tudi avtobus.
Obiskovalcem priporočajo 
spletni nakup vstopnic, čep-
rav je vstopnice še vedno 

mogoče kupiti tudi v bruna-
rici pri vhodu. 
Kot je povedal Tomaž Bre-
gant iz TD Gorje, so pred 
leti obnovili razgledno ploš-
čad pri slapu Šum, letos pa 
še glavni most preko slapu, 
dodatno skrbijo tudi za ure-
janje pešpoti. 

Donacija TD Gorje 
S sodelovanjem s sedanjim 
vodstvom TD Gorje so zado-
voljni tudi na Občini Jeseni-
ce. Kot je povedala vodja 
oddelka za gospodarstvo 
Vera Djurić Drozdek, je 
jeseniška občina vsa leta 
skrbela za vzdrževanje infra-
strukture, ki se nahaja na 
jeseniški strani soteske, od 
gozdne ceste, stopnic, ograj, 
razglednih ploščadi, klopi, 
mit, košev za smeti ... Kljub 
čedalje večjemu obisku in 
posledično obremenitvam, 
ki jih je turistični razcvet 
prinesel tudi Blejski Dobra-
vi, pa je bila Občina Jesenice 
pogosto deležna očitkov 
občanov, da od soteske nima 
nič. Po besedah Djurić Dro-
zdekove dogovor s TD Gorje 
vrsto let ni bil mogoč, z 
novim vodstvom pa so se 
stvari spremenile na bolje. 
Tako je sedanje sodelovanje 
zgledno, po dogovoru za 

osnovno infrastrukturo skr-
bi TD Gorje, ki pa je letos 
namenilo tudi 20 tisoč evrov 
donacije, s katero bo Občina 
Jesenice asfaltirala maka-
damsko cesto mimo poslo-
vilnih vežic, da se ne bo več 
prašilo, kar je bilo moteče 
zlasti v času pogrebnih slo-
vesnosti. Prav tako bodo 
poskrbeli za postavitev pre-
grade, ki bo poslovilne veži-
ce ločila od pogledov s ceste. 
Občina Jesenice pa priprav-
lja tudi predlog prometne 
ureditve, v sklopu katere 
bodo določili tudi režim par-
kiranja na parkirišču pri 
pokopališču. Jeseniški 
občinski svetniki ga bodo 
obravnavali na seji ta mesec, 

med drugim prinaša uvedbo 
parkirnine, a najverjetneje 
šele prihodnje leto. Kot je še 
dejala vodja oddelka za gos-
podarstvo, si na Občini Jese-
nice želijo, da bi obiskovalci 
Vintgarja čim več uporablja-
li trajnostne oblike mobilno-
sti, vlak, avtobus, v teh dneh 

pa urejajo tudi novo kolesar-
nico za izposojo koles, ki se 
nahaja nasproti gasilskega 
doma v vasi, na voljo za 
izposojo pa bodo tako nava-
dna kot električna kolesa. 
Tako se bo do soteske Vint-
gar mogoče zapeljati tudi s 
kolesom iz središča vasi.

Enosmerna pot skozi Vintgar
Soteska Vintgar je že odprta, novost je enosmerna pot ogleda. Parkiranje pri poslovilnih vežicah na Blejski Dobravi bo letos še brezplačno.

Soteska Vintgar je že odprta, letošnja novost je uvedba enosmerne poti, kar bo preprečilo 
srečavanja obiskovalcev na ozkih poteh. / Foto: Kristl Ogris

Občina Jesenice bo asfaltirala makadamsko cesto mimo 
poslovilnih vežic, da se ne bo več prašilo, poskrbeli pa 
bodo za postavitev pregrade, ki bo poslovilne vežice ločila 
od pogledov s ceste. / Foto: Urša Peternel

Enosmerna pot skozi sotesko je eden od 
ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja 
okužb s koronavirusom. Tako se obiskovalci ne 
bodo srečevali na ozkih poteh, nameščeni so 
tudi napisi, ki opozarjajo na priporočljivo 
dvometrsko razdaljo med obiskovalci, na voljo 
so razkužila. 

Soteska Vintgar je za Postojnsko jamo in 
Blejskim ter Ljubljanskim gradom najbolj 
obiskana slovenska znamenitost, lani jo je 
obiskalo okoli 400.000 ljudi. Letos je stanje 
povsem drugačno, v prvih dneh po odprtju je 
bilo (domačih) obiskovalcev med tednom malo, 
nekaj več pa so jih našteli ob koncu tedna.

Urša Peternel

Planinske koče so 18. maja 
odprle vrata tudi za strežbo 
v notranjih prostorih, mož-
ne je tudi prenočiti. Na Pla-
ninski zvezi Slovenije so ob 
tem pripravili nekaj pripo-
ročil za zmanjšanje tvegan-
ja okužbe s koronavirusom. 
Kot polagajo na srce planin-
cem, naj se v hribe podajo 
le popolnoma zdravi; če 
kašljajo, kihajo, imajo izce-
dek iz nosu in se slabo 
počutijo, naj ostanejo 
doma. Tudi v hribih je treba 
upoštevati varnostno razda-
ljo 1,5 metra. "V izjemnih 
primerih, ko tega ni možno 

zagotoviti, uporabite zaščit-
no masko za nos in usta," 
svetujejo.
Poleg osnovne planinske 
opreme in opreme, ki je nuj-
na za varnejše izvajanje 
določene planinske dejavno-
sti, naj bi planinci v nahrbt-
niku imeli tudi manjšo ste-
kleničko razkužila za roke 
in zaščitno masko za nos in 
usta, lahko tudi ruto.
Planinci naj bi uporabljali 
lastno opremo, se izogibali 
rokovanju, objemanju, pitju 
iz steklenice drugega ... Kot 
dodajajo, je v večjih skupi-
nah težje obdržati priporo-
čeno varnostno razdaljo, 
zato naj bi se izogibali izle-

tov in krajev z veliko ljudi. 
"Na vsako dejavnost se pred-
hodno dobro pripravite in jo 
načrtujte. Dejavnosti se loti-
te le, če imate primerno 
znanje in izkušnje in pri-
merno opremo, ki jo znate 
uporabljati. Izberite cilje, ki 
ste jim kos in niso na meji 
vaših fizičnih in psihičnih 
zmožnosti. Svetujemo, da 
se v gore podate skupaj z 
vodnikom Planinske zveze 
Slovenije ali gorskim vodni-
kom. Predhodno preverite 
njihovo usposobljenost in 
pristojnosti," še svetujejo.
In še priporočila ob obisku 
planinskih koč: planincem 
svetujejo, naj si razkužijo 

roke ob prihodu, po uporabi 
sanitarij in po prijemanju 
površin, ki se jih obiskovalci 
množično dotikajo. Ohran-
jajo naj zadostno medseboj-
no razdaljo tako pri gibanju 
v koči kot pri odlaganju last-
ne opreme. Uporabljajo naj 
zaščitno masko za nos in 
usta ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela 
ob vstopu v objekt in giban-
ju v objektu. Za mizo in v 
sobah niso potrebne.
V primeru načrtovane noči-
tve v koči pa naj rezervirajo 
nočitev vsaj tri dni pred pri-
hodom in uporabijo lastno 
spalno rjuho za večkratno 
uporabo.

V nahrbtniku tudi razkužilo 
in zaščitna maska
Tudi v gorah veljajo ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa. Planinska zveza Slovenije svetuje: 
del obvezne opreme morata biti tudi priročno razkužilo za roke in zaščitna maska.

Gorenjski območni odbor Slovenskega društva hospic pri-
pravlja šolanje za nove prostovoljce, katerih pomoč je 
namenjena žalujočim in bolnim v stiski. Šolanje se bo zače-
lo v ponedeljek, 8. junija, in bo trajalo do 16. julija, potekalo 
pa bo ob ponedeljkih in četrtkih od 17. do 20. ure v Radov-
ljici. Vse, ki bi želeli postati prostovoljci hospica, vabijo, da 
za več informacij pokličejo na telefonsko številko 051 614 
621, je sporočila predsednica Območnega odbora Gorenj-
ska Mira Stušek.

Šolanje za prostovoljce društva hospic

Janko Rabič

Društvu upokojencev Jese-
nice je tik pred začetkom 
epidemije koronavirusa 
uspelo izpeljati letni zbor 
članov, kjer so ugodno oce-
nili lanskoletno delo na šte-
vilnih področjih. Kasneje 
med epidemijo dejavnosti 
niso povsem opustili. V 
društvenem domu so opra-
vili redna vzdrževalna dela. 
Najbolj iznajdljivi so bili 
pohodniki, ki so na poseben 

način izvedli pohode. V 
okviru dovoljenih ukrepov 
so se posamezno podali na 
pot iz več smeri, niso se sre-
čevali, le videli na daljavo. V 
začetku maja so spet odprli 
društveno pisarno in s spro-
ščanjem ukrepov začenjajo 
postopoma izvajati vse več 
dejavnosti. Z vajami začen-
jajo člani pevskega zbora, ki 
se že veselijo novih nasto-
pov. Člani društva pogrešajo 
kulturne dogodke, izlete in 
druženja.  

Jeseniški upokojenci  
s pohodi na daljavo
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U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 29 .  d e l )

Janko Rabič

Naj dekleta med narcisami 
Ko se spontano odstirajo 
zgodbe o ustvarjalcih časa, 
vse bolj ugotavljam, kakšen 
spekter ljudi je v njih zajet. 
Ideja za tokratni zapis je 
vzniknila ob odkritju podat-
ka o osebi, ki je okroglega 
pol stoletja nazaj "igrala 
glavno vlogo" v Planini pod 
Golico. Pa o tem kasneje. 
Kdo ne pozna belih cvetic 
narcis oziroma ključavnic, 
ki že od nekdaj kar čarobno 
privabljajo ljudi od vsepo-
vsod, navdihujejo pesnike, 
pisatelje, glasbenike, znane 
so legende? Tudi o roman-
tičnih ljubeznih bi lahko 
marsikaj obelodanile, če bi 
znale govoriti. Prav zaradi 
teh cvetic je pred desetletji v 
Planini pod Golico vzniknila 
prireditev z naslovom Miss 
narcis, ki je hitro postala 
znana daleč naokoli. V bi-
stvu ne gre za neko lepotno 
tekmovanje, temveč gre za 
velik domači praznik med 
ključavnicami. Na podlagi 
prijav obiskovalci z naku-
pom srčkov izberejo najlep-
šo, najbolj simpatično, 
skratka naj dekle. Naziv si-
cer ne zveni ravno domače, 
vendar se je vsa leta obdržal, 
kljub prizadevanju nekate-
rih za spremembo. Različni 
organizatorji v Planini pod 
Golico, največkrat člani do-

mačega turističnega dru-
štva, nikoli niso vodili na-
tančne statistike o teh dekle-
tih, veliko podatkov izvira le 
iz pripovedovanja domači-
nov. 
Po bolj kot ne ustnih izroči-
lih je bila prva uradna prire-
ditev z izborom Miss narcis 
leta 1964. Največ srčkov so 
takrat namenili Anici Vil-
man, domačinki iz Planine 
pod Golico, kasneje poroče-
ni Tarman. O tem je leta 
2008 spomine opisala v 
knjižici Kako so v vaseh pod 
Golico včasih živeli? Takrat 
je bila stara dvajset let. Kan-
didirala so predvsem mlada 
in neporočena dekleta. 
Doma so imela narodne 
noše in so jih tudi oblekla. 
Tisto leto so odšle na ples v 
hotel Belcijan. Vse, ki so 
kandidirale (sama je imela 
številko 25) so dobile srčke s 
številkami. Ko je komisija 
preštela srčke, so jih obisko-
valci največ namenili Anici. 
V svojem zapisu je omenila, 
da so bile prve prireditve že 
nekoliko preje, tam okoli 
leta 1960, med zmagovalka-
mi pa je bila tudi Nuša 
Oman s Hrušice. Zanimive 
podatke o tej prireditvi je za 
knjižico zbrala tudi Martina 
Klinar. Leta 1966 je prišlo 
do korenite spremembe pri 

izvedbi, moči so združile 
vse organizacije v kraju. Pri-
pravili so povorko s prika-
zom starih običajev, ki so 
simbolizirali način vaškega 
življenja. Tega leta je bilo 
prijavljenih 26 deklet od 
vsepovsod, tudi lepe doma-
činke. Miss narcis je postala 
Lidija Klinar, ki je zbrala kar 
sto srčkov več kot preostale 
kandidatke. 
In sedaj k povodu za dana-
šnji zapis. Med poizvedova-
njem in zbiranjem podat-
kov sem zasledil, da so obi-
skovalci 24. maja, torej pred 
petdesetimi leti, za najlepšo 
izbrali Anico Tušar (sedaj 
Šantl) s Poljan nad Jeseni-
cami. Povabil sem se na 
obisk in res sem bil prijetno 
presenečen nad takojšnjo 
pripravljenostjo, da obudi 
spomine. "Z družbo smo se 
z avtobusom odpeljali v Pla-
nino pod Golico, seveda z 
namenom, da plešemo, da 
se nekaj veselega dogaja. 
Potem so me pa znanci pre-
govorili, da kandidiram za 
izbor Miss narcis. Spomi-
njam se, da nas je bilo prija-
vljenih okoli dvajset deklet. 
Jaz sem se kot zadnja posta-
vila v vrsto, kjer smo se mo-
rale predstaviti. Obiskovalci 
so potem kupovali srčke, ki 
so služili kot glasovalni li-

stič. Sem pa potem res de-
belo pogledala, ko sem za-
slišala, da sem jaz izbrana. 
'Pa ravno jaz?' sem se spra-
ševala. Sem bila pa vesela, 
da sem bila vsem tako všeč. 
O tem se je hitro izvedelo, 
doma so bili veseli, nasle-
dnji dan so mi čestitali v 
službi."
Pa je morda glas o Anici se-
gel tudi dlje, da bi morda 
nastopila tudi na kakšnem 
lepotnem tekmovanju? "Ja, 
dobila sem kar nekaj pisem 
s ponudbami, tudi za petje, 
da bi me preizkusili. Nisem 
imela takšnih ambicij, zato 
se nisem odzvala."

Petdeset let je od takrat? 
"Ostaja lep spomin na mla-
dost. Imam shranjeno lento 
z lepo vezenimi črkami 
Miss narcis 1970, nekaj fo-
tografij in časopisnih član-
kov o izboru." 
Leto kasneje je bila za naj-
lepšo izbrana Dunja Antu-
novič z Bleda. 
Člani sedanjega Turistične-
ga društva Golica se zavze-
majo, da zgodovina priredi-
tve ne bi utonila v pozabo. 
Radi bi zbrali čim več gradi-
va, pričevanj ljudi, doku-
mentov in fotografij. K sode-
lovanju vabljeni vsi, ki vas 
bodo spodbudile te vrstice.

Anica Tušar kot mis narcis leta 1970

Maša Likosar

Admira Terzić obožuje bra-
nje, na leto namreč prebere 
najmanj petdeset knjig, rada 
kolesari in kuha. Kuhanje jo 
je začelo zanimati, ko je bila 
še otrok. "Mama in oče sta 
rada kuhala, z veseljem sem 
ju opazovala in kmalu sem 
tudi sama začela kuhati. 
Zelo rada preizkušam nove 
recepte, prisegam pa na pre-
verjene sestavine, ki so mo-
jim brbončicam že znane," 
nam je zaupala sogovornica. 
Kulinarične delavnice, ki jih 
občasno vodi Admira, sicer 
pa jih izvajajo prostovoljci, 
so v času epidemije potekale 
na daljavo tako, da je Admi-
ra vsak četrtek delila kulina-
rične videoposnetke. "V svo-
jih video delavnicah sem 
želela pokazati, da za pripra-
vo dobrih jedi ne potrebuje-
mo veliko sestavin in da jih 
imamo največkrat doma v 
shrambi ali zamrzovalniku. 
Vedno kuham s to zavestjo, 
poleg tega pa mi je izredno 
pomembno, da hrane nikoli 
ne zavržem," je povedala 
Admira Terzić, ki ima rada 
tradicionalne jedi, pripra-
vljene na svojstven način. 
V drugi polovici maja so ku-
linarične delavnice zopet 
prenesli v prostore Ljudske 

univerze Jesenice. Na prvi 
delavnici v živo je Admira 
pokazala pripravo cimetovih 
in čokoladnih zvezd. "Kljub 
ukrepom za preprečevanje 
okužbe je bilo na delavnici 
zelo prijetno. Udeleženci so 
pomagali pri pripravi, izme-
njali smo si nekaj receptov 
in si obljubili, da se vidimo 
naslednjič. Pa še prijetno 
smo se posladkali," je poja-
snila in dodala: "Ker je naša 
kuhinja relativno majhna, 
sprejmemo na kulinarične 
delavnice omejeno število 
udeležencev. Prostovoljec 
pripravlja jed, udeleženci 
pri tem sodelujejo, režejo, 
mesijo, oblikujejo, na koncu 
jed tudi pokusijo. Jesenice 
so mesto, kjer sobivajo raz-
lične kulture, zato so največ-
krat kulinarične delavnice 
tematsko obarvane, kjer se 
pripravljajo tradicionalne 
jedi, ki so pogosto tudi veza-
ne na praznike." 
Admira Terzić nam je za ko-
nec zaupala recept za pri-
pravo mesnih polpet z 
ostanki pire krompirja in 
starega kruha. "Potrebuje-
mo 300 gramov  mletega 
mesa, eno veliko  čebulo, 
sol in poper, česen v prahu, 
suh  peteršilj  in drobnjak, 
dve  jajci, 200 gramov pire 
krompirja, za drobtine  pa 

porabimo star kruh," je po-
jasnila in dodala še posto-
pek: "Na olju prepražimo 
čebulo. Ohlajeno čebulo 
damo v skledo, ji dodamo 
vse preostale sestavine ter 
ohlajen pire krompir.  Vse 
skupaj dobro pregnetemo 
in dodamo toliko drobtin, 
da dobimo kompaktno 
zmes. Iz nje oblikujemo 
ploščate polpete, ki jih po-

valjamo v moki,  razžvrklja-
nem jajcu in na koncu v 
drobtinah. Zelo na hitro jih 
popečemo na olju, minuto 
na vsaki strani, da dobijo 
lepo skorjico, ter jih položi-
mo v pekač, obložen s pa-
pirjem za peko. Peko v olju 
lahko spustimo in jih takoj 
položimo v pekač. Pečemo 
jih na 180 stopinjah Celzi-
ja, in sicer 15 minut."

Prisega na tradicionalne jedi 
Admira Terzić je diplomirana varstvoslovka in strokovna sodelavka v projektu Socialna aktivacija na Ljudski univerzi Jesenice, kjer v sklopu 
Večgeneracijskega centra Gorenjska občasno vodi tudi kulinarične delavnice. 

Admira Terzić pravi, da ne glede na hiter tempo, v katerem 
se vrti njena družina, vsak dan skupaj pojedo kosilo ali 
večerjo, ki ju seveda skuha ona. / Foto: Matej Mišić

Z Admiro Terzić so na prvi kulinarični delavnici po 
karanteni, ki je potekala v živo, pripravili cimetovo in 
čokoladno zvezdo. / Foto: Petra Alič
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Janko Rabič

Problem parkiranja v času 
cvetenja ključavnic in mno-
žičnih vzponov na Golico na 
območju Planine pod Goli-
co ni od včeraj. Posebej je 
postal izrazit z naraščanjem 
števila jeklenih konjičkov in 
razmahom pohodništva. 
Parkirna mesta v kraju se 
hitro napolnijo, potem pa 
vsi parkirajo vsevprek, ob 
cestah, travnikih in gozdnih 
poteh, še do planinske koče 
na Golici bi se marsikdo rad 
peljal, če bi le tja vodila vsaj 
za silo dobra cesta. Po rah-
ljanju ukrepov za zajezitev 
širjenja koronavirusa se je v 
maju zgodil pravi bum obi-
skovalcev, po pripovedovan-
ju nekaterih celo večji kot v 
"normalnih" letih. In kako 
rešiti kar vroče probleme in 
zagotoviti več reda in posre-
dno zadovoljstva med doma-
čini in obiskovalci? 

KS Planina pod Golico
Predsednik Sveta KS Plani-
na pod Golico Mitja Branc 
precej kritično ocenjuje 
sedanje stanje: 
"Letošnje leto je posebej 
specifično. V maju je bilo 
vse konce tedna enormno 
veliko obiskovalcev, predv-
sem 23. in 24. maja, zato so 
se pojavile težave s parkira-
njem na vseh možnih loka-
cijah. Na pomoč je bilo treba 
klicati redarje in policijo. 
Pretekla leta je bila situacija 
obvladljiva do te mere, da so 
za redarstvo poskrbeli gasil-
ci prostovoljnega gasilskega 
društva v okviru majskih 
prireditev, ki so bile pod 

okriljem Turističnega druš-
tva Golica. Letos zaradi zna-
ne situacije ni imelo nobene 
prireditve in posledično je 
bilo parkiranje prepuščeno 
volji obiskovalcev. Tako se je 
ustvarilo kaotično stanje in 
posledično slaba volja med 
domačini in tudi med obis-
kovalci. Tudi po uro so se 
prebijali po cesti in se hudo-
vali, kako slabo je organizi-
rano parkiranje oziroma 
zakaj ni redarjev. Res je 
tudi, da ni bilo avtobusov, ki 
pripeljejo petdeset potnikov 
naenkrat. Namesto enega 
avtobusa je bilo potem vsaj 
dvajset avtomobilov, kar 
predstavlja nekajkrat več 
parkirnega prostora. Marsi-
kdo pravi, da je za  nastalo 
situacijo krivo v prvi vrsti 
TD Golica. Brezpredmetno 
je kogar koli  v tej situaciji 
obsojati. Društvo lahko jutri 
neha obstajati, obiskovalci 
pa bodo ravno tako drli  na 
Golico in v njeno okolico. 
Predvsem pa bi morali od 
njih skušati  iztržiti čim več 
denarja, ki bi ga lahko vloži-
li nazaj v kraj, v ceste in dru-
go infrastrukturo. Občina 
Jesenice vseskozi spodbuja 
turizem, vendar če pogle-
dam letošnji maj, za to niso 
naredili nič. Prejšnja leta so 
bili na pobudo TIC Jesenice 
ob koncih tedna pred pros-
tori  KS prisotni študentje s 
zgibankami, brošurami, 
obiskovalci so lahko dobili 
določene informacije."

Turistično društvo Golica
Član Turističnega društva 
Golica, več let je bil tudi 
predsednik, Klemen Klinar:

"Na to problematiko v 
našem društvu opozarjamo 
že več let, a ni bilo kaj prida 
posluha; z medobčinskim 
redarstvom smo na našo 
pobudo naredili načrt posta-
vitve začasne prometne sig-
nalizacije, ki zadevo omili, a 
ob koncih tedna, kakršen je 
bil letos prejšnji, še vedno 
zmanjka parkirnih mest. 
Razmišljati bo treba o ome-
jitvah prometa. Vsaj za lepe 
konce tedna bi bilo treba 
organizirati parkiranje v 
dolini in prevoz z avtobusi v 
Planino pod Golico za neko 
simbolično ceno. Domišljija 
in brezbrižnost ljudi pri 
parkiranju sta neverjetni. 
Avtomobili so ob strani par-
kirani celo na najožjih delih 
gozdne ceste. Ne predstav-
ljam si, da bi po cesti moral 
iti kmet s traktorjem ali 

kamion z lesom – nemogo-
če. Problematičen je tudi 
odnos planincev do narave, 
fotografiranje v narcisah, 
posedanje po njih, nastaja-
nje novih steza med narci-
sami. Na Instagramu sem 
celo videl gorskega kolesar-
ja na njej. Vedno več je pas-
jih prijateljev, ki mirno 
tekajo po travnikih … Izgub-
ljata se planinska kultura in 
občutek ljudi za naravo in 
zasebno lastnino, vse za 
ceno najlepše fotografije."

Občina Jesenice
Župan Blaž Račič nastalo 
situacijo ocenjuje takole: 
"Na Občini Jesenice se prob-
lematike zavedamo, hkrati se 
zavedamo turističnega 
potenciala, ki ga s ključavni-
cami pobeljena pobočja Goli-
ce predstavljajo za našo obči-

no, ki jo v nastajajoči novi 
turistični strategiji opredelju-
jemo kot izletniško občino. V 
prihodnje bomo svoje aktiv-
nosti prilagodili tej usmerit-
vi, čemur bo treba prilagoditi 
tudi prometni in parkirni 
režim v vaseh pod Golico. O 
tem se bomo skupaj dogovo-
rili akterji, ki smo povezani z 
večjim obiskom v mesecu 
cvetenja narcis. Letos je 
koronavirus pomembno zaz-
namoval tudi mesec maj. Od 
državnih organov smo sproti 
prejemali obvestila o rahlja-
nju ukrepov, tako da se prak-
tično ni dalo vnaprej predvi-
deti, katere ukrepe bodo pri-
stojne službe države spreje-
male in kako se na sprošča-
nje ukrepov sploh odzvati. 
Dodatna ovira je bila, da ni 
bilo organiziranih tradicio-
nalnih prireditev ob mesecu 
narcis (in vseh spremljajočih 
aktivnosti, tudi glede prome-
ta) in da je bil promet z avto-
busi zaradi virusa omejen. 
Hkrati je bilo nemogoče 
napovedati, kako se bodo na 
sproščanje ukrepov odzvali 
obiskovalci. Redarji in polici-
sti so se ob navalu obiskoval-
cev odzvali ustrezno in so 
tako občasno tudi omejevali 
promet. Skratka, okoliščine 
so letos botrovale predvsem 
individualnemu obisku in s 
tem povezanim osebnim 
prevozom, kar je rezultiralo v 
veliki prometni obremenitvi 
na cestah in v vaseh pod 
Golico."

MIR Jesenice
Vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva 
Gregor Jarkovič dodaja:  
"Kar zadeva trenutno pro-
metno problematiko na 
območju Planine pod Goli-
co, se na Medobčinskem 
inšpektoratu in redarstvu 
Jesenice vsako leto zelo akti-
vno vključujemo v reševanje 
te zagate. Glavni namen je 
nudenje pomoči tako obis-
kovalcem kot domačinom, 
zaradi česar so naše aktivno-
sti usmerjene v vzpostavlja-

nje začasnega prometnega 
režima, kar omogoča vzdrž-
no prometno situacijo. Ob 
tem zelo tvorno in učinkovi-
to sodelujemo s policisti 
Policijske postaje Jesenice 
in upravljavcem občinskih 
cest podjetjem Jeko. V skraj-
nih primerih izjemno pove-
čanega prometa in zastojev 
se je zaradi varnosti prome-
ta treba odločati tudi za 
popolno zaporo občinske 
ceste. To se je za nekaj časa 
zgodilo prejšnji konec tedna 
in izkazalo se je kot učinko-
vit ukrep za zagotovitev 
nemotenega prometa. Rav-
no zaradi te izkušnje je bil 
na Občini Jesenice sklican 
operativni sestanek, kjer 
smo se predstavniki krajev-
ne skupnosti, Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva, 
Policije in občine dogovorili 
o ukrepih za blaženje in 
obvladovanje prometnih 
tokov na območju Planine 
pod Golico v času pričakova-
nega povečanega obiska. 
Tako bo upravljavec poskr-
bel za ustrezno signalizaci-
jo, ki označuje začasen pro-
metni režim, predstavnik 
KS bo preko lokalnih gasil-
skih društev priskrbel zado-
stno število prostovoljcev za 
rediteljsko in informativno 
delo urejanja in optimalnej-
šega parkiranja obiskoval-
cev. Redarstvo in policija 
bosta nudila vso potrebno 
pomoč in koordinacijo pri 
izvedbi nalog in v skrajnih 
primerih malomarnega par-
kiranja ali voženj zagotavlja-
la red tudi z izvedbo repre-
sivnih ukrepov."

TIC Jesenice
Vodja TIC-a Jesenice Nena 
Koljanin o rešitvah meni:
"Rešitev za zadovoljstvo 
tako lokalnega prebivalstva 
kot pohodnikov vidim v 
tem, da ob koncih tedna v 
času cvetenja narcis na rela-
ciji Jesenice–Planina pod 
Golico pelje avtobus, vsaj 
štiri ali pet koncev tedna. 
Mesto ima na voljo veliko 
brezplačnih parkirišč, dejan-
sko se usmerjamo k trajno-
stni mobilnosti, kar bomo 
lahko učinkovito pokazali v 
praksi. Tudi pohodniki in 
drugi obiskovalci Golice so 
pripravljeni na ta korak, saj 
na TIC-u prejmemo veliko 
vprašanj, vezanih za javni 
prevoz iz mesta proti vasem 
nad Jesenicami.
Verjetno bo treba sprejeti 
še kak odlok o prepovedi 
vožnje osebnih avtomobi-
lov, razen za lokalne prebi-
valce in podobno. Tudi 
sama sem najbolj obreme-
njeni konec tedna doživela 
na cesti proti Betelu in 
nisem si upala niti pomisli-
ti, kaj bi se zgodilo, če bi 
bila v tistem trenutku tam 
potrebna intervencija nujne 
medicinske pomoči.«

Prometne zagate pod Golico
Predzadnji konec tedna v maju je v Planini pod Golico prišlo do prometnega infarkta. Zgodil se je pravi bum obiskovalcev, zaradi česar je bila vas povsem 
zaparkirana, kar je povzročilo veliko slabe volje tako med obiskovalci kot domačini.

Na najbolj obremenjene konce tedna so avtomobili parkirani vsepovsod ...

Renault ZDAJ

0% obrestna mera**

Odlog plačevanja do 4 mesece*** 

 Do 
 6.000 €
 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault financiranjem izkoristite do 6.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi doda-
ten popust. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Maksimalna 
financirana vrednost je omejena glede na model vozila. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 20% 
pologom in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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Urša Peternel

Jeseniška železniška postaja 
je bila še pred začetkom epi-
demije pogosto označena 
kot "mesto duhov". Od mar-
ca, ko so prenehali voziti po-
tniški vlaki in je turistični 
obisk čez noč povsem zastal, 
pa je še bolj opustela. Med 
tistimi, ki nestrpno pričaku-
jejo ponovno odpiranje mej, 
oživitev mednarodnih vla-
kov in prihod turistov, sta 
tudi Ajda Knific in Robert 
Hribar; prva ima na železni-
ški postaji kavarno Station 
Cafe, drugi pa je taksist, ki 
na postajališču pred železni-
ško postajo čaka na morebi-
tne potnike.

Ajda Knific, Station Cafe
Ajda Knific je kavarno Stati-
on Cafe v prostorih železni-
ške postaje odprla decembra 
lani. Najemniki lokala so se 
v preteklosti pogosto menja-
li, sama pa je poskrbela za 
urejen ambient in prijazno 
vzdušje. Goste želi razvajati 
s ponudbo različnih vrst 

kave, tople čokolade, z na-
ravnimi napitki, kot so limo-
nade, smutiji ... V ponudbi 
ima tudi prigrizke, kot so 
rogljički in pice. Ajda sicer 
prihaja iz znane gostinske 
družine na Slovenskem Ja-
vorniku, vse življenje je de-
lala v zdravstvu, lani pa se je 
odločila, da bo sledila svojim 
sanjam in na noge postavila 
svoj lokal. 
"V gostinstvu sem od 17. 
leta in imeti svoj lokal so 
bile vedno moje sanje. Go-
stom želim dati nekaj več, 
od ponudbe napitkov in ra-
znih mojih 'zvarkov' do te-
matskih večerov in druženj 
ob petkih. Želim pa dati tudi 
pozitivno energijo; kar daš, 
to tudi dobiš nazaj," je pre-
pričana. Žal pa je v marcu 
'udarila' epidemija. "Z loka-
lom sem se šele začela uve-
ljavljati, ko smo morali zača-
sno zapreti. Tudi zdaj, po 
ponovnem odprtju, je pro-
met upadel kar za štirideset 
odstotkov," pripoveduje 
Ajda, ki zato nestrpno čaka 
odprtje mej in ponoven za-

gon turizma. Ker je jeseni-
ška železniška postaja pogo-
sto prvi stik turistov s Slove-
nijo, si želi, da bi bil ta stik 
prijeten in prijazen. "Marsi-
kateri gost, ki pride z vla-
kom, je izgubljen, ne ve, kje 
lahko kupi vozovnico, kje 
lahko najde vozni red, ka-
kšne so zamude vlakov ..." 
ugotavlja Ajda, ki je vselej 
pripravljena priskočiti na 
pomoč turistom. Na peron-
ski strani ima urejeno tudi 
gostinsko teraso, želi si, da 
bi jo v prihodnje uredila tudi 
na drugi strani, proti Titovi 
cesti. In ne le turistov, zelo 
vesela bo tudi domačinov!

Robert Hribar, Taksi 
Jesenice
Prav pri vhodu v Station 
Cafe pa ima svoje postajali-
šče eden od dveh jeseniških 
taksistov Robert Hribar 
(drugi je taksi Rikša). S taksi 
prevozi se je začel ukvarjati 
maja lani, na vrhuncu turi-
stičnega razcveta. Lani julija 
in avgusta je bilo dela ogro-
mno, pripoveduje, z železni-

ške postaje je prevažal goste, 
ki so se pripeljali z medna-
rodnimi vlaki, na Bled in v 
Kranjsko Goro. Zanimanje 
je bilo tako veliko, da je ku-
pil še eno vozilo, ki ga bo, če 
se bo le turizem spet posta-
vil na noge, v prihodnje vo-
zil njegov sin. Z epidemijo 
pa se je tudi Robertu promet 
močno zmanjšal. "Kako bo 
letos s turizmom, nihče ne 
ve," pravi sogovornik, ki si 

želi, da bi prevoze s taksijem 
bolj sprejeli tudi domačini. 
V večjih mestih, tudi v Lju-
bljani, je namreč najem ta-
ksija nekaj povsem običaj-
nega, domačini se s taksi-
jem odpeljejo z enega na 
drug konec mesta, k zdrav-
niku ... Kot pravi Hribar, pa 
na Jesenicah mnogi misli-
jo, da so taksiji zgolj za turi-
ste ali poslovneže. "Želel bi 
prepričati ljudi, da je pre-

voz s taksijem vrsta javnega 
prometa, ki je cenovno pri-
merljiv z vožnjo z avtobu-
som, če se z njim peljeta 
dva ali trije potniki," pravi. 
Kot poudarja, to ni nikakr-
šen luksuz, vožnja od gim-
nazije do bolnišnice deni-
mo stane manj kot štiri 
evre; če se ta znesek razdeli 
med dva ali tri potnike, je 
cena primerljiva s ceno av-
tobusne vozovnice. 

Z nasmehom pričakujeta goste, 
turiste in domačine ...
O tem, kako so izbruh epidemije, zaprtje mej in upad turizma vplivali na poslovanje in obisk gostov, smo se pogovarjali z gostinko Ajdo Knific in 
taksistom Robertom Hribarjem.

Ajda Knific v kavarni Station Cafe na železniški postaji razvaja goste s toplimi napitki: 
najrazličnejšimi kavami, vročo čokolado, pa tudi z naravnimi napitki, limonadami ... 

Robert Hribar je eden od dveh jeseniških taksistov. Tudi zanj so bili pretekli meseci težki, 
saj turistov na Jesenicah ni. Želi pa si, da bi prevoze s taksijem kot vrsto javnega prometa 
sprejeli tudi domačini. V večjih mestih je uporaba taksijev za prevoz z enega na drug 
konec mesta nekaj povsem običajnega.

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske pripravlja stro-
kovno ekskurzijo v okviru 
projekta Uporabna zelišča. 
Obiskali bodo zeliščni vrt 
Majnika v Žičah. Celoten 
program bo trajal od tri do 
štiri ure in bo sestavljen iz 

dveh sklopov. V prvem sklo-
pu pripravljajo voden ogled 
zeliščnega vrta s predstavi-
tvijo zasnove vrta, zelišč, na-
čina gojenja, uporabe in zna-
čilnosti posameznih zelišč. 
V drugem sklopu pa bo sle-
dilo predavanje o nabiranju, 
spravilu in sušenju zelišč, 
biodinamični obdelavi tal, 

posebej pa bodo predstavili 
rastlino korenina svetlobe.
Ekskurzija bo potekala v sre-
do, 17. junija, odhod bo ob 7. 
uri uri z Jesenic, vrnitev pa 
je predvidena do 17. ure.
Strokovna ekskurzija bo po-
tekala v skladu s trenutno 
predpisanimi ukrepi in se je 
lahko udeležijo le zdrave 

osebe. Število mest bo ome-
jeno na 25 udeležencev. Pri-
jave bodo zbirali do zapolni-
tve mest po elektronski po-
šti urska.luks@ragor.si in 
telefonski številki 04 581 34 
17. Ekskurzija je namenjena 
občanom Jesenic in je brez-
plačna, saj projekt financira 
Občina Jesenice. 

Ekskurzija na ogled zeliščnega vrta
V sklopu projekta Uporabna zelišča pripravljajo ekskurzijo v zeliščni vrt Majnika v Žičah.

Zaposleni v turizmu upajo, da se bodo čim prej odprle meje in bodo začeli voziti tudi 
mednarodni vlaki.

Društvo diabetikov Jesenice je 3. junija spet odprlo pisarno 
na naslovu Pod gozdom 2 na Jesenicah. Uradne ure za člane 
so vsako sredo od 17. do 18. ure. Meritev krvnega sladkorja 
in holesterola sedaj ne opravljajo, na voljo pa so za vse in-
formacije o dejavnostih. 

Pisarna Društva diabetikov Jesenice spet odprta

Jeseniško kopališče Ukova bodo odprli v petek, 12. junija, če 
le ne bo tehničnih težav. Kot je povedal direktor Zavoda za 
šport Jesenice Almin Gorinjac, so sanirali bazensko školjko, 
ob polnjenju pa bodo videli, ali je ta zdaj povsem vodote-
sna. Cene vstopnic bodo ostale enake kot lani, ukinili pa so 
zapestnice za kopalce, ki so jih zaradi večjega nadzora uve-
dli lani, a se niso izkazale za učinkovite. 

Kopališče Ukova odpirajo 12. junija
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Urša Peternel

V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice so že pred leti zače-
li projekt Jeseničani, od kod 
in kam, v katerem se spomi-
njajo Jeseničanov, ki so šli v 
svet in se s svojimi dejanji 
in delom v svetu tudi prosla-
vili. Obenem v sklopu pro-
jekta pozornost namenjajo 
ljudem, ki so na Jesenice 
prišli od drugod in pustili 
svojo sled v mestu. 
Eden bolj znanih Jeseniča-
nov, ki so mu namenili 
pozornost v sklopu projekta, 
je tudi dramski in filmski 
igralec, ponosen Jeseničan 
in tudi častni občan Miha 
Baloh, ki prav v maju praz-
nuje življenjski jubilej.
Kot je dejal Aljaž Pogačnik 
iz Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, z Miho Balohom 
muzej sodeluje že vrsto let 
predvsem pri pripravi različ-
nih razstav, muzeju pa je 
umetnik podaril tudi obšir-
no dokumentarno in predv-
sem fotografsko gradivo. 
Pred kratkim so v muzeju 
posneli kratek, šestminutni 
film z naslovom Iz depojev 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, v katerem s foto-
grafijami in v besedi opisu-
jejo življenje in delo Mihe 
Baloha. Film je na ogled na 
spletni strani muzeja, za 
scenarij in montažo je pos-
krbel Aljaž Pogačnik.

Miha Baloh je bil rojen 21. 
maja 1928 na Jesenicah. 
Otroštvo je preživel pri 
babici v Dravljah, nato pa 
se je vrnil k staršem na 
Jesenice. Šolanje na gim-
naziji v Kranju je leta 1942 
prekinila vojna, zato se je 
vrnil na Jesenice in se vpi-
sal v vajeniško šolo. Po voj-
ni je šolanje nadaljeval na 
gimnaziji v Ljubljani in na 
Jesenicah. Šolanje je kljub 
očetovemu nasprotovanju 
nadaljeval na Akademiji za 
gledališče, režijo, film in 
televizijo v Ljubljani, kjer 
je leta 1951 diplomiral iz 
dramske igre. 
Baloh je pisal gledališko 
zgodovino na Jesenicah, v 
Dravljah, Mariboru, Trstu, 

Celju, Kostanjevici na Krki 
in v Ljubljani. 
Proslavil pa se je tudi v svetu 
filma, kjer je gledalce privla-
čil s svojim igralskim talen-
tom in donhuansko pojav-
nostjo. Filmsko kariero je 
začel leta 1956, po letu 1966 
pa se je uveljavil tudi pri 
tujih producentih in filmar-
jih. Prelomna je bila vloga 
Aleša v filmu Veselica reži-
serja Jožeta Babiča, Baloh je 
zaslovel čez noč in postal 
največja zvezda jugoslovan-
skega filma. Za to vlogo je 
leta 1961 prejel tudi zlato 
puljsko areno za najboljšo 
moško vlogo. Zatem je igral 
glavno moško vlogo v filmih 
Ples v dežju, V dvoje, Neve-
sinjska puška, kjer je vse 

nevarne prizore posnel sam. 
Med leti 1964 in 1966 je 
igral tudi v štirih koproduk-
cijskih filmih o Winnetouju, 
skupaj z zelo slavnimi evrop-
skimi igralci. V tujini si je 
priigral filmski ugled zlasti z 
igranjem vloge Omerja Pas-
he v televizijski nadaljevanki 
in v zgodovinski drami Pol-
kovnik Jenatsch. 
Baloh danes živi na Jeseni-
cah, leta 2008 je prejel 
naziv častni občan Jesenic, 
je pa tudi prejemnik nagra-
de bert za življenjsko delo 
na področju filmske igre. 
Ob njegovi devetdesetletni-
ci pred dvema letoma so se 
mu na Jesenicah poklonili s 
projekcijo filma Ples v 
dežju v Kolpernu.

V maju praznuje Miha Baloh
V Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili kratek film o življenju in delu dramskega in filmskega igralca, ponosnega Jeseničana in častnega občana 
Mihe Baloha, ki v maju praznuje življenjski jubilej.

Aljaž Pogačnik je scenarist in montažer kratkega filma o Mihi Balohu. / Foto: zajem zaslonaMiha Baloh

Vloga v filmu Winnetou in Apanači

Urša Peternel

Na Ljudski univerzi Jeseni-
ce že petnajst let potekajo 
študijski krožki z naslovom 
Ohranjanje kulturne dediš-
čine v lokalni skupnosti. 
Udeleženci pod mentors-
tvom Polone Knific razisku-
jejo življenje včasih in obu-
jajo ter zapisujejo spomine 
na pretekle dogodke, zbrani 
zapisi pa vsako leto decem-
bra izidejo tudi v brošuri. 
Študijski krožek bo potekal 
tudi letos, tokrat bodo zbira-
li zgodbe o tem, kako so 
Jeseničani doživljali in pre-
življali vojno za Slovenijo 
leta 1991. Prihodnje leto bo 
namreč minilo že trideset 
let od tistih prelomnih 
dogodkov, zato spomini 
počasi bledijo. 
"Želimo zajeti spomin 
malega človeka na te 

dogodke in s tem prepreči-
ti, da se zgodovinski spo-
min omeji le na zgodovin-

sko potrjene dogodke, in 
ne na občutenja ljudi in na 
njihova doživljanja," pou-

darjajo na Ljudski univerzi 
Jesenice.
Vse, ki jih tematika zanima, 
vabijo na uvodno srečanje. 
To bo potekalo v sredo, 10. 
junija, z začetkom ob 18. uri 
na Ljudski univerzi Jesenice.
Krožkarji informacije o 
dediščini lokalne skupnosti 
pridobivajo z raziskovanjem 
in zapisovanjem zgodb, 
izmenjavo izkušenj in spo-
minov, izdane brošure pa 
predstavljajo pomemben 
gradnik pri ohranjanju kul-
turne dediščine Jesenic, 
poudarjajo na Ljudski uni-
verzi Jesenice. 
Študijski krožek Ohranjanje 
kulturne dediščine je prejel 
tudi priznanje za promocijo 
vseživljenjskega učenja.
V projektu sodelujeta tudi 
Občinska knjižnica Jeseni-
ce in Gornjesavski muzej 
Jesenice.

Kako so Jeseničani doživljali 
vojno za Slovenijo
V letošnjem študijskem krožku bodo zbirali zgodbe o tem, kako so Jeseničani doživljali vojno za 
Slovenijo leta 1991.

Doslej so izpeljali naslednje študijske krožke: 
Kako so na Jesenicah včasih jedli?, … po 2. 
svetovni vojni pa smo jedli takole, Kako so na 
Jesenicah včasih živeli?, Kako so v Planini pod 
Golico včasih živeli?, Kako so v vaseh pod Golico 
včasih živeli?, Kako so na Blejski Dobravi včasih 
živeli?, Kako so na Murovi včasih živeli?, Kako 
so na Hrušici včasih živeli?, Kako so na 
Slovenskem Javorniku včasih živeli?, Kako so na 
Koroški Beli včasih živeli?, Kako so na v 
Javorniškem Rovtu včasih živeli?, Kako so na 
železarskih Jesenicah včasih živeli?, Kako so se 
na Jesenicah včasih izobraževali?, Kako so se na 
Jesenice včasih priseljevali?, Kako so se na 
Jesenicah včasih igrali? in Kako so se na 
Jesenicah včasih zabavali?. 

Janko Rabič

Razstavno zatišje jeseniških 
fotografov v času epidemije 
covida-19 je sredi maja preki-
nil Janez Kramar iz Foto klu-
ba Jesenice. V Foto galeriji v 
Mercator centru Jesenice je 
pripravil razstavo barvnih 
fotografij z naslovom Detajli 
in tihožitja. Po obsežnem 
razstavnem opusu najrazlič-
nejših tematik se je odločil 
za nekaj novega, saj se s tovr-
stnimi motivi še ni resneje 
ukvarjal. Za 24 razstavljenih 

fotografij jih je našel v starih 
hišah, na bolšjih sejmih, pri-
staniščih, pokopališčih letal 
pa tudi v naravi, kjer so ga 
privlačile predvsem struktu-
re v kamnu in peščencih. 
Janez Kramar z uglednimi 
domačimi in mednarodnimi 
nazivi je doslej sodeloval na 
več kot 520 skupinskih raz-
stavah v več kot sto državah 
na vseh kontinentih sveta. 
Prejel je 223 nagrad in priz-
nanj. Tokratna razstava o 
detajlih in tihožitjih je 45. po 
vrsti.

Detajli in tihožitja

Janez Kramar
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Kriminaliteta
Na Cesti maršala Tita je bilo vlomljeno v stanovanje in 
odtujen mobilni telefon. Na Ulici Heroja Verdnika je stori-
lec iz delovnega stroja odtujil predmete. Na Cesti Cirila 
Tavčarja in Cesti Toneta Tomšiča so bila odtujena kolesa, 
in sicer v prvem primeru izpod stopnic v stanovanjskem 
bloku, v drugem pa iz kolesarnice. Skupaj so izginila tri 
kolesa.

Mopedist trčil v parkirano vozilo
Na Jesenicah je mopedist zaradi neprilagojene hitrosti trčil 
v parkirano vozilo. Policisti ga obravnavajo tudi zaradi vo-
žnje brez čelade in neupoštevanja prometne signalizacije.

Glasna glasba
Jeseniški policisti so zaradi povzročanja hrupa z glasno 
glasbo v zasebnem prostoru obravnavali domačina in mu 
zaradi prekrška izdali plačilni nalog.

Pes ugriznil drugega psa
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo ugriza psa drugega 
psa. Po do sedaj zbranih obvestilih je pes pritekel z dvorišča 
stanovanjske hiše. Policisti zaradi suma kršitve predpisov o 
zaščiti živali še vodijo postopek.

Prekrški voznika štirikolesnika
Na Jesenicah so policisti obravnavali voznika štirikolesnika, 
ki je med postopkom s kraja obravnave pobegnil in pri tem 
oplazil policista. Proti vozniku poteka prekrškovni postopek 
zaradi povzročitve prometne nesreče in pobega, vožnje brez 
veljavnega vozniškega dovoljenja, neuporabe čelade, nere-
gistriranega vozila in vožnje po pločniku.

Iz policijskih zapisnikov

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Igralci HDD SIJ Acroni Jesenice so pred dvema 
tednoma v Športnem parku Podmežkla začeli 
skupne treninge pred novo sezono. Trener Mitja 
Šivic se je srečal s fanti, ki so že podpisali pogodbe, 
in tudi z mlajšimi, ki si bodo na preizkušnji skušali 
zagotoviti mesto v ekipi. 
Dan pred prvim treningom je pogodbo podaljšal 
izkušeni napadalec Andrej Hebar, ki je po prvi 
skupni vadbi povedal: ''Super je bilo. Za nami je 
težek trening, a sam zase lahko rečem, da sem užival. 
Lepo je bilo videti fante po dolgem času. Vesel sem, 
da so se začele skupne priprave, saj je precej lažje 
trenirati s soigralci, s katerimi se bomo med sezono 
borili za čim višja mesta v ligi. Dobrodošlo bo, da že 
preko poletja ustvarimo odlično vzdušje v garderobi."
Andrej Hebar in kapetan Andrej Tavželj sta 
najbolj izkušena igralca v sicer povprečno precej 
mladi zasedbi:  ''Andrej je malo starejši od mene, 
tako da nisem najstarejši v ekipi. (smeh) Se strinjam 
z njim, za nas, hokejiste, je najlepše, ko ponovno 
stopimo na led. Upam, da bodo poletne priprave čim 
hitreje minile, da bomo vrhunsko pripravljeni na 
mesec avgust, ko bo prav tako težko, a to bomo s 
skupnimi močmi prebrodili in bomo kot ekipa še 
močnejši,'' je bil 35-letni napadalec precej dobro 
razpoložen po prvem skupnem treningu.

Budno je svoje varovance na delu spremljal glavni 
trener Mitja Šivic, ki se je z njimi srečal po dolgem 
času: "Fante sem zelo pogrešal, tako tiste, ki so se 
danes pojavili na treningu, kot tiste, ki jih ni več z 
nami. Zaradi zadnjih mi je malce hudo. Je bilo pa 
lepo srečati tudi novince. Srečali smo se ob pravem 
času. Začenja se deseti teden priprav, v prejšnjih 
devetih tednih so trenirali sami, sedaj se začenjajo 
skupne priprave. Občutki so zelo pozitivni.'' 
Mitja je bil kar zadovoljen s pripravljenostjo svojih 
igralcev: ''Določene stvari moram še malo preveriti. 
Fantje so v večini dobro trenirali, je pa tudi nekaj 
takih, ki so priznali, da morda niso bili najbolj 
zavzeti, in to se dejansko takoj opazi. Na njihovo 
žalost bodo dobili dodatno delo, ki se jim ne bo 
toliko dopadlo, a tako pač je. Načeloma sem opazil, 
da so bili vsi aktivni, in rezultati so v povprečju več 
kot odlični.'' 
Šivic je napovedal peklensko poletje: ''Program je 
povsem preprost. Skupaj bomo trenirali ob 
ponedeljkih, sredah in petkih, za ostale dni imajo 
fantje predpisane programe, ki jih bodo izvajali sami. 
Ritem treningov bo tak, da bodo trije tedni zapored 
težki, nato sledi teden za regeneracijo. Tako nas do 
konca junija čaka zelo težko obdobje. Julija bodo 
fantje ponovno delali po programih, ves čas bodo 
aktivni, tako da bodo avgusta prišli na led pripravljeni, 
a ne preveč utrujeni, da bodo lahko precej motivirani.'' 
V igralskem kadru za sezono, ki prihaja, je trenutno 
sedemnajst hokejistov. Kot zadnja sta se pridružila 
napadalec Mirko Djumić, ki je podaljšal pogodbo, 
in mladi domači branilec Bine Mašič, ki ga čaka 
prva profesionalna sezona. V prihodnjih dneh naj 
bi v klubu podaljšali pogodbe še z nekaterimi 
igralci iz minule sezone. V mesecu avgustu, ko se 
bodo začele priprave na ledu, bodo priložnost za 
dokazovanje dobili še nekateri mlajši igralci. 

ŽELEZARJI SE PRIPRAVLJAJO  
NA NOVO SEZONO
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Alenka Brun

Urban Žefran je v nedeljo, 
24. maja, dopolnil častitlji-
vih devetdeset let. Rodil se je 
v hribovski vasici Rut v Ba-
ški grapi kot najmlajši v dru-
žini s štirimi otroki. Dokler 
je bil pri močeh, se je rad 
vračal v domači kraj. Je na-
mreč na vozičku, kljub temu 
pa mu zdravje kar dobro slu-
ži. Zanj skrbi žena Terezija, 
ki je pri svojih 87 letih še 
vedno zelo aktivna. Pomaga 
ji tudi hčerka Sonja. Urban 
je vedno dobre volje, pravijo 
domači, pa tudi skromen. 
Danes ugotavlja, da se je 
mnogo stvari spremenilo, če 
pogleda nazaj. Na Jesenice 
ga je življenjska pot pripelja-
la, ker je iskal delo. V bistvu 
se je odpravil s trebuhom za 
kruhom. Zaposlil se je v je-
seniški železarni, kjer je 35 
let opravljal precej težko 
delo – in tu je tudi dočakal 
upokojitev. S soprogo Tere-
zijo imata dva otroka, poleg 

hčerke Sonje še sina Mirka, 
ter dva vnuka, Grega in Ma-
teja. Mirko z ženo Marto 
živi v Radovljici, vendar star-
še na Jesenicah z ženo in 

otroki velikokrat obišče. Na 
začetku sta Žefranova kra-
tek čas živela v Kamni Gori-
ci, potem sta se preselila na 
Jesenice, kjer sedaj živita že 

več kot petdeset let. Če jima 
bo zdravje še naprej naklo-
njeno, bosta v kratkem pra-
znovala tudi šestdeseto oble-
tnico poroke.

Urbanovih devetdeset
Urban Žefran z Jesenic je dopolnil devetdeset let, v kratkem pa ga čaka še eno praznovanje: 
šestdeseta obletnica poroke.

Urban Žefran je konec maja praznoval devetdeseti rojstni dan.

Urša Peternel

V KD Možnar bodo tudi letos, 
že devetič zapored, kuhali 
oglje ter na ta način poskrbeli 
za ohranjanje tradicije. Kopa 
na kopišču za Štefelinovo no-
vino pod Kozjim hrbtom je že 
postavljena, po prižigu v pe-
tek, 5. junija, pa bodo oglje 
kuhali vse do 13. junija. 

Vabijo vse, ki jih zanima 
postopek izdelave kope in 
način izdelave oglja, da v 
teh dneh pridejo na kopi-
šče. 
Oglarstvo je dejavnost, ki je 
vpisana tudi v register ne-
snovne kulturne dediščine 
v Sloveniji. Lani so jo člani 
KD Možnar predstavili tudi 
otrokom v domačem vrtcu 

in osnovni šoli in jim poda-
rili oglje, ki so ga potem 
uporabili pri pouku, pri li-
kovnem ustvarjanju. Letos 
so žal že dogovorjene pred-
stavitve zaradi epidemije 
morali odpovedati, kljub 
temu pa upajo, da bodo v 
prihodnje to dejavnost še 
lahko predstavljali najmlaj-
šim.

Tradicija kuhanja oglja 
na Koroški Beli
Oglje bodo na kopišču za Štefelinovo novino kuhali do 13. junija.

Kuhanje oglja je star običaj, ki ga ohranjajo tudi na Koroški Beli.
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Jelka Koselj

Skutin kolač z jagodami 
Za 8 kosov potrebujemo: 60 
dag jagod, 10 dag prepečen-
ca, 10 dag razmehčanega 
masla, 1 vaniljev sladkor, 3 
jajca, 15 dag sladkorja, ščepec 
soli, 1 prašek za vaniljev 
puding, 2 dag jedilnega škro-
ba, 1 žličko pecilnega praška, 
50 dag lahke skute, 4 žlice 
limoninega soka, 15 dag jago-
dne marmelade, maščobo za 
pekač, sladkor v prahu za 
posip, stepeno sladko smeta-
no in tortni model premera 
26 cm z odstranljivim stran-
skim delom.
Priprava: Prepečenec damo 
na mizo in ga z valjarjem 
stremo v drobtine. Drobtine 
zmešamo z maslom in vani-
ljevim sladkorjem, da se ses-
tavine spojijo v maso. Z mas-
lom malo namastimo tortni 
model in maso enakomerno 
porazdelimo in pritisnemo 
na dno tortnega modela. 

Jagode očistimo in razpolo-
vimo. Rumenjake ločimo od 
beljakov. Rumenjake, polo-
vico sladkorja in sol krema-
sto zmešamo. Zmešamo 
tudi prašek za puding, jedil-
ni škrob in pecilni prašek. 
Rumenjakovo zmes in praš-
ke izmenično vmešavamo s 
skuto in limoninim sokom. 
Beljake stepemo v trd sneg, 
ki mu med stepanjem vme-
šamo preostalo polovico 
sladkorja. Sneg previdno in 
ročno vmešamo v skuto. 
Vmešamo tudi polovico 
jagod. Nastalo zmes damo v 
tortni model nad drobtine in 
maso po vrhu lepo izravna-
mo. Pecivo pečemo v prej 
ogreti pečici pri 175 stopin-
jah Celzija eno uro. 
Pečico ugasnemo. Pecivo 
pokrijemo s folijo in ga pus-
timo še pol ure v ugasnjeni 
pečici. Jagodno marmelado 
gladko zmešamo. Kolač vza-
memo iz pečice in odstrani-
mo folijo. Kolač pustimo v 
modelu, da se ohladi. Šele 

takrat odstranimo stranski 
del pekača. Na vrh kolača 
namažemo marmelado in 
vanjo položimo jagode. Tik 
pred serviranjem kolač 
posujemo še s sladkorjem v 
prahu in okrasimo s stepeno 
sladko smetano.

Zamrzovanje jagod
Jagode, ki nam ostanejo, 
lahko tudi zamrznemo. Pri-
merni so ne preveč zreli plo-

dovi. Opranim jagodam pre-
vidno odstranimo peclje, ne 
da bi plodove poškodovali. 
Na pol kg plodov vzamemo 
5–10 dag sladkorja v prahu 
in z njim poprašimo plodo-
ve. Tako se jim aroma dobro 
ohrani. Jagode razvrstimo 
po pladnju in zamrznemo 
tako, da so posamične 
zamrznjene. Šele tako 
zamrznjene damo v vrečke 
ali posodice. V skrinji so 
lahko 8–10 mesecev.

Čas za sladke jagode
Jagode so sadež, ki se prilega vsaki sadni solati in izvrstno prija s skuto ali svežimi siri. Najboljše so 
sveže nabrane z domačega vrta. Izberimo tudi trgovino z naravno prehrano. Uvožene, v košarice 
nabrane jagode pa moramo kar se da dobro oprati, da odstranimo strupene in škodljive snovi.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

BESEDILO,
SESTAVEK O 

DOGODKU

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA

ZDRAVILNA
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RASTLINA
TEODOR
(KRAJŠE)
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SKO

MOŠKO
IME

GRAVIRANJE,
OSTRENJE

NOŽEV,
AVTO KLJUČI

ŽIGA
LAMBERG

BIKOV
GLAS

SEDMA
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GRŠKE
ABECEDE

IME IN 
PRIIMEK
NAŠEGA 

GLASBENIKA

NAŠA
DENARNA

ENOTA
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17

DESNI
PRITOK

KAMNIŠKE
BISTRICE

2 KOBILJI
MLADIČ

GRŠKI BOG
LJUBEZNI

1 18

OPREDEL-
JENOST

2 11

FRANCOSKI
SLIKAR IN 

GRAFIK
(AUGUSTE)

13 FR. PISATELJ
(ALPHONSE)

ŽENSKO IME
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8 3 12

VZDEVEK
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OROŽJE
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PLOŠČA

STRUPENA
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TOM OKKER
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GENERALA
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4 13

SLOVENSKA
GLASBENA
SKUPINA

18 ODTIS
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ZEMLJI
BEOTSKI

REČNI BOG

5
IZOBČENJE
IZ CERKVE

5 14

MESTO V SZ
SLOVAŠKI,

POD BELIMI
KRPATI

NEČEDNA
ZADEVA,
ŠKANDAL

TAJDA
LEKŠE

2 4

KEMIJSKI
ZNAK ZA
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DRUGO IME
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MESTO SEV.
OD BENETK

3 9
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POLOŽAJ
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HROŠČKA,

LIČINKE ŽIVE
POD LUBJEM

ERVIN
OGNER SANJE
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DRUŽINE
MAČK

TOMISLAV
RAZINGER 

S.P.
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 031 681 074

ŽIVOTA
AVRAMOVIĆ
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NADZORSTVO

STAR
ŠPANSKI

PLES

9 PESEM
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DOBRIČ

6 10

IME NAŠEGA
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POLJSKA
DENARNA 
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GORSTVO
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7 7 12

NAROČENO
NA KAJ

6 EVGEN CAR

AVTOMOBIL-
SKA OZNAKA

KRANJA

15 NASELJE NA
AVSTRIJSKEM

KOROŠKEM
MADRIDSKI

KLUB

8 13

KEMIJSKI 
ZNAK

ZA GALIJ

VRSTA
VRBE

PAS PRI
KIMONU

11 4. IN 14.
ČRKA

ABECEDE
NAGLAVNE
ZAJEDALKE

SLIKA Z
VODENIMI
BARVAMI

PRITOK MINO
V ŠPANIJI

SVETOPISEM-
SKI JUNAK

SREDINA
SREČKE

9 15

IME 
OPERNEGA

PEVCA 
DARIANA

14 NOJU PODO-
BEN PTIČ IZ
AVSTRALIJE

OLIVER
HARDY

17 DUH, BISTRC,
RAZUM

SREDINA
RAČJAK-A

12 ŽENSKA S 
ČUTOM ZA

LEPOTO
PAVEL
GOLIA

10 11

KDOR JE
INTERNIRAN

V TABORIŠČU
SPAJALEC

4

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  11 / 2020

PP. 124, 4001  KRANJ

SLOVENSKI
GRAFIČNI
OBLIKO-
VALEC
(IGOR)

OSEBE, KI SI
PRETIRANO
KAJ OGLE-

DUJEJO

1 ZGODOVIN-
SKI KRAJ

V SZ ITALIJI
BLIZU IZLIVA

SOČE

10 IZDELUJEMO
SISTEME

GENERAL-
NEGA

KLJUČA

SLOVARČEK: ILAVA: mesto v Slovaški pod Belimi Krpati,   RODENA: star španski ples,  KARR: francoski pisatelj (Alphonse),  ESTRAGON: drugo ime za pehtran,
SIL: pritok reke Mino v Španiji,     ZVEST: ime našega slikarja Apollonia,     RADIŠE: naselje na Koroškem,     TAPKA: neodločen bojazljiv človek

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 15. junija 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Pravilno geslo je: VAS PRIČAKUJE IN VABI NA KAVO. Sponzor 
križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta 
Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Sporočajo, da so zopet odpr-
li vrata in vas vljudno vabijo na obisk, dobro kavico in klepet na 
varni razdalji. Podarjajo pet nagrad – zapitek v vrednosti 10 
evrov v Baru Zvonček. Nagrajenci so: Slavica Šivic, Jesenice; 
Marjeta Dolenc, Jesenice; Doroteja Kunstelj, Jesenice; Henrik 
Trampuž, Jesenice, in Danica Vovk, Jesenice. Za nagrade se 
oglasite v baru Zvonček.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je IZDELOVANJE KLJUČEV CENA, TOMISLAV RAZINGAR, s.p., Cesta Toneta Tomšiča 26, Jesenice, tel. 
04 583 29 61. Z vami smo že od 1994. Izdelujemo vse vrste ključev, sistem generalnega ključa, štampiljke. Naša ponudba zaje-
ma tudi ostrenje nožev, lasersko graviranje, v trgovini lahko kupite pokale, trezorje, vse vrste ključavnic … ZA HITRO POMOČ 
SMO DOSEGLJIVI NA 041 681 074. Za naše zveste reševalce so pripravili nagrade v vrednosti 25 evrov, 16 evrov, 10 evrov.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=E, 2=U, 3=K, 4=T, 5=N, 6=Š, 7=L, 8=A, 9=P), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je 
PREDANOST.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

             SUDOKU jn 11 

           

5 7 6
3 8

2 9 6 1
3         1 2 9   

  4 2 9        1 
    4 1    9   5 
  2   5          
5         9 3     
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Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra Je-
senice - Kranjska Gora so v 
obdobju epidemije korona-
virusa dejavnosti prilagajali 
predpisanim ukrepom. Pr-
vomajsko budnico so prvič v 
dolgoletni zgodovini izvedli 
tako, da so občanom ubrane 
koračnice vrteli z zvočnika v 
gasilskem kombiju. 
Ob večjem sproščanju ukre-
pov pa so začeli prve vaje na 

prostem. Na Stari Savi so 
pod vodstvom dirigenta De-
jana Rihtariča vadili koraka-
nje za nastope na paradah. 
Iz Klinike Golnik so godbe-
niki dobili povabilo za na-
stop. Pred bolnišnico so 1. 
junija nastopili ob priložno-
stnem dogodku ob uradnem 
zaključku epidemije koro-
navirusa. 
Vaja in nastop sta bila tudi 
del programa letošnjega Te-
dna ljubiteljske kulture.

Zatem so začeli redne vaje 
za naslednje nastope, ki jih 
čakajo ob nadaljnjem spro-
ščanju ukrepov.
Zaradi koronavirusa so 13. 
marca morali na Jesenicah 
odpovedati koncert prija-
teljske mestne občine s 
Paga. Vsem, ki so plačali 
vstopnice, sporočajo, da de-
nar lahko dobijo nazaj, 
oglasijo naj se v prostorih 
orkestra ob ponedeljkih in 
petkih od 18. do 19. ure.

Godbeniki na Stari Savi 
vadijo korakanje 
Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so začeli prve vaje na 
prostem.

Na Stari Savi so pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča vadili korakanje za nastope 
na paradah.

Alenka Brun

Patricija Rajković zaključuje 
srednjo gostinsko šolo, letos 
jo čaka še matura, potem pa 
razmišlja o vpisu na psiho-
logijo. 
Na prvi pogled človek nikoli 
ne bi pomislil, da sloka in 
visoka črnolaska z Jesenic 
igra tudi harmoniko. Pri-
zna, da zadnje čase nima 
ravno časa zanjo. 
Nad harmoniko kot instru-
mentom se je navdušila, ko 
je bila stara komaj štiri, mo-
goče pet let. Igra klavirsko 
harmoniko, morda enkrat 
poprime tudi za gumbno. 
Kot srednješolka je kakšni 
dve leti obiskovala tudi za-

sebne ure solo petja, vendar 
je bil to bolj hobi kot kaj 
drugega. 
Patricija pravi, da se je na 
izbor za mis Slovenije za 
mis sveta 2020 prijavila, ker 
si je želela eno izkušnjo več. 
V preteklosti ni nikoli raz-
mišljala o udeležbi na tovr-
stnih tekmovanjih, potem 
pa je videla, da je izbor za 
mis Slovenije že nekaj let 
precej več kot le lepotno tek-
movanje: da ima vsebino. 
»To je bil tudi glavni razlog, 
da sem se odločila, da sode-
lujem,« poudari.
Z nastopanjem nima pro-
blemov, je že od otroštva 
tudi resno trenirala judo in 
veliko tekmovala. »Navaje-

na sem nastopanja, pa tudi 
tempa, discipline,« doda in 
nadaljuje, da ji ti dve vrlini 
v življenju prideta še kako 
prav. Se pa ne zna dolgoča-
siti ter vedno stremi k več 
– in tudi to je bil delno ra-
zlog, da se je prijavila na 
letošnji izbor za najlepšo 
Slovenko.
Razglašena pandemija no-
vega koronavirusa jo je se-
veda zagodla tudi organiza-
torjem izbora. Predstavitve-
ni del so še izpeljali v živo, 
potem pa se je večina izzi-
vov in dejavnosti, ki naj bi 
jih dekleta opravila do pol-
finalnega izbora, ki bo sre-
di junija, preselila na splet. 
Tako so bile dekleta vseeno 

dejavna, vendar v prilagoje-
ni obliki. Med drugim so se 
lotile ustvarjanja eko oble-
ke iz Tosaminega odpadne-
ga materiala. Kreiranje in 
šivanje obleke je bil pravi 
izziv tudi za Patricijo. Na 
polfinalni prireditvi bomo 
njen izdelek lahko videli na 
modni brvi, za zdaj pa nam 
zaupa le, da gre za elegan-

ten kroj in da je za kreacijo 
obleke porabila kar dober 
mesec intenzivnega dela.
Patriciji ni žal, da se je od-
ločila, da se udeleži izbora 
za mis Slovenije. Spoznala 
je veliko novih obrazov, z 
dekleti se odlično razume, 
celotna izkušnja je celo 
boljša, kot je pričakovala. 
Ugotovila je tudi, da jo tako 

modni kot tudi maneken-
ski svet privlačita. Če se bo 
le dalo, bo v njem ostala.
Zaveda pa se, da če bi osvo-
jila lento najlepše, naziv s 
seboj prinaša tudi odgovor-
nost. Seveda pa bi bila 
kljub temu zelo vesela, če 
bi se to res zgodilo. »Saj 
kdo pa ne bi bil ...« se še 
nasmehne.

Dekle  
s harmoniko
Jeseničanka Patricija Rajković bo sredi junija sodelovala na polfinalnem 
izboru za letošnjo najlepšo Slovenko. Avgusta bo dopolnila dvajset let, 175 
centimetrov visoka črnolaska pa je tudi velika ljubiteljica narodno-zabavne 
glasbe.

Patricija Rajković / Foto: A. B.



16 Jeseniške novice, petek, 5. junija 2020

jeseniške novice

Urša Peternel

V času epidemije, ko smo 
bili več tednov "ujeti" v meje 
svojih občin, se je marsikdo 
lotil odkrivanja in raziskova-
nja domačih krajev. Tudi 
peterica tekačev, ki se druži-
jo pod okriljem Tekaške 
skupine Jesenice, je iskala 
možnosti, da bi se, ker so 

tudi vsa načrtovana tekaška 
tekmovanja odpadla, lotili 
kakšnega posebnega izziva. 
Tako so prišli na zamisel, da 
bi pretekli oziroma prehodi-
li jeseniško občino po nje-

nih mejah in jo tako na neki 
način "obkrožili". Izziva so 
se lotili v soboto, 23. maja, 
startali so ob 5.30 v Lipcah, 
kjer so ob 18. uri podvig tudi 
zaključili.

Tri tekačice, dva tekača
Sodelovalo je pet Jeseniča-
nov zrelih tekaških let: Nuša 
Jelenc (59), Draga Žbontar 

(53), Klemen Markež (47), 
Esmir Jusić (44) in Tjaša 
Žnidar (39). Kot je povedala 
Tjaša, ki je bila tudi idejna 
vodja izziva, se že več let ob 
sredah srečujejo na tekaš-
kem treningu Tekaške sku-
pine Jesenice. "Radi se 
odpravimo tudi v hribe, tako 
da vse večkrat sive ceste 
zamenjajo tekaški pohodi 
kam višje, kjer so razgledi 
lepši. Predvsem nas druži 
aktiven življenjski slog in 
želja po preživljanju proste-
ga časa izven štirih sten," je 
povedala Tjaša. Ker so torej 
kilometrov tako po ravnem 
kot navkreber vajeni, poseb-
nih priprav niso potrebovali. 

"Smo si pa določene posa-
mezne odseke predhodno 
ogledali in iskali možnosti, 
da bi se lahko kar se da drža-
li meja.
Jeseniško občino je po gre-
benu Karavank in čez Meža-
klo povsem možno v zmer-
nem tempu obkrožiti v 
enem dnevu, sicer pa v več 
posameznih etapah. Že 

zaradi razgledov, ki se razte-
zajo po eni strani s Kara-
vank in po drugi z Mežakle, 
je vredno iti okrog. Dolžina 
naše trase po skrajnih pre-
hodnih mejah občine je zna-
šala 51 kilometrov, v katerih 
smo premagali kar 4000 
višinskih metrov vzponov in 
spustov, za to smo potrebo-
vali dvanajst ur, brez pos-
tankov pa je naneslo devet 
ur in enaindvajset minut," 
pripoveduje Tjaša.

Od najvišje do najnižje 
točke občine
Startali so ob 5.30 na Lipcah, 
najprej tekli do Koroške 
Bele, kjer so takoj zagrizli v 

klanec, ki do najvišjega vrha 
občine Vajneža (2104 met-
rov) ne pojenja. "Prvi cilj 
smo osvojili v nekaj manj 
kot treh urah, nato pa po 
grebenski meji z Avstrijo 
nadaljevali preko Medvedja-
ka, Struške, Ptičjega vrha, 
Golice, Kleka, do Hruškega 
vrha, kjer je nato sledil strm 
spust mimo Rogarjevega 
rovta do Hrušice. Globoko 
smo vdihnili pred strmim 
vzponom do Zakopov na 
Mežakli ter nato v tekaškem 
ritmu nadaljevali mimo 
oddajnika na Škrbini in 
Planskega vrha, se spustili 
do Kočne, pod Vršami tekli 
do Blejske Dobrave, mimo 
Vintgarja, proti najnižji toč-
ki občine (465 metrov pred 
HE Moste) in nato skozi 
Kavčke čez dobravska polja 
nazaj na izhodišče na Lip-
cah, kjer smo krog sklenili 
okrog 18. ure."
Najnujnejšo opremo, kot je 
nekaj hrane in pijače, vetro-
vke, so imeli s seboj v teka-
ških nahrbtnikih, tekaško 
popotovanje pa so jim moč-
no olajšale dobro založene 
postojanke, za katere so pos-
krbeli družinski člani. "Raz-
veselili smo se jih na Rogar-
jevem rovtu, nato pred vzpo-
nom na Mežaklo in na 
Zakopih. Na dolgih in višin-
sko zahtevnih podvigih je 
dobra hidracija še kako 
pomembna, naravnih virov 
vode pa na tej poti, razen na 
začetku, na Potoški planini, 
ni, zato nam je osvežitev in 
tudi spodbudna beseda pri-
šla še kako prav," poudarja 
Tjaša.

Na Zakopih 'zakuhali'
Kot dodaja, jim je bilo naklo-
njeno tudi vreme. "Prve 
tekaške korake je pospremil 
rahel, nemoteč dež, od Vaj-
neža do Golice nas je v pre-
cej sivem dnevu priganjal 
veter, kar je bilo ugodno, saj 
nam ni bilo vroče in potrebe 
po vodi so bile zato manjše; 
ob popoldnevu, ko smo se 
bližali zadnjemu vrhu Kara-
vank v naši občini, Hruške-
mu vrhu, pa se je razjasnilo. 
Ob vzponu na Mežaklo je 
kar močno pripekalo, tako 
da smo do Zakopov dobro 
'zakuhali'. Smo si enotni, da 

je bil to najtežji del poti." 
Sicer pa je bila pot povsod 
kopna, vremenske razmere 
idealne, poleg tega pa je to 
ravno čas polnega razcveta 
narcis.
K uspešni izvedbi pa je veli-
ko pripomogel ekipni duh. 
Kot pravi sogovornica, v dru-
žbi sotekačev kilometri teče-
jo hitreje. "Vse je v glavi, eki-
pni duh pa pri izvedbi takega 
dneva močno pripomore. 
Ponosni smo, da nam je sku-
paj uspelo udejanjiti še eno 
dobro zgodbo, nekaterim 
tudi zgodbo osebnih zmag," 
še dodaja sogovornica.

Pet tekačev, en izziv
Pet članov Tekaške skupine Jesenice je v enem dnevu obkrožilo občino: enainpetdeset kilometrov, 
štiri tisoč višinskih metrov, dvanajst ur teka in hoje. 

Na cilju v Lipcah: sklenjen krog / Foto: osebni arhiv

Na vrhu Golice

Trasa poti

Dne: 23. 5. 2020

Start: Lipce, 5.30

Cilj: Lipce, 18.00

Trasa: 51 km, 4000 
višinskih metrov, 12 ur 
(9 ur 21 minut brez  
postankov)

Najvišja točka:  
Vajnež (2104 m n. m.)

V sklopu priprav je ekipa že 18. aprila občino 
obkrožila tako, da so v traso vključili vseh 13 
naselij, pri čemer so tekli iz Lipc mimo 
Podkočne do Koroške Bele in Potokov, se 
povzpeli do Potoške planine in čez Planino 
Stamare prečili do Javorniškega Rovta, nato do 
Planine pod Golico, Prihodov in Hrušice ter 
krog sklenili čez Mežaklo do Kočne in Blejske 
Dobrave nazaj v Lipce. 

Na razgledišču na Mežakli


